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SKAB SIKKERHED OG STEMNING 
MED DEN RETTE BELYSNING 

Den rette belysning er med til at gøre byen mere behagelig at færdes i, og skaber sikkerhed og tryghed for 
dig og din familie. Utilstrækkelig belysning eller belysning der svigter skaber straks utryghed, og kan være 
med til at skabe farlige situationer i trafikken.

Udover at belysningen er med til at skabe fremkommelige omgivelser, så har det visuelle udtryk også stor 
betydning for byen. Flot og æstetisk belysning styrker bymiljøet, og gør byen mere attraktiv at færdes i. 

I valget af den rette belysning er der mange behov at tage hensyn til, uden at gå på kompromis med kvalitet 
eller komfort. Vi ved at lys kan være en kompleks størrelse. Derfor tilbyder LITE rådgivning fra vores tekniske 
team, som står klar med deres ekspertise og erfaring. 

LITE leverer vej- og parkbelysning til offentlige arealer, parkområder, boligkvarterer, mindre og større ind-
faldsveje samt motorveje.  

Vores udendørsbelysning er robust, med en høj IK klasse og udviklet i materialer, der er tilpasset det  
nordiske klima. Vi sikre jer et effektivt lys med intelligent dæmpning, således I selv styre lysmængde - og 
samtidig opnår yderligere reducering af jeres energiforbrug.

Vi stiller krav til at vores vej- og parkbelysning er fremtidssikret for dig. Med vores armaturer har du mulighed 
for, at opgradere – uden at skulle udskifte et helt armatur. 

Lad dig inspirere på de næste sider, og benyt dig af vores erfaring og ekspertise til at træffe det rette valg.
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Reducér energiforbruget  - 
og budgettet
Energiforbruget til vejbelysning er en betydelig udgiftspost på kommunernes energi- 
regnskab. Vej- og parkbelysning i LED kan være med til at sænke forbruget betydeligt. 
Intelligent styring af lyset og natsænkning giver yderligere en reduktion i forbruget – uden 
du går på kompromis med sikkerheden og komforten af lyset. 

Derudover kan du minimere dine vedligeholdelsesomkostninger; vores armaturer er udar-
bejdet, således de let kan vedligeholdes uden at det skal koste for mange mandetimer. 
Smarte klik-systemer og armaturernes opbygning gør dem lette at arbejde med.  Vi ved, 
at tid koster penge og i tæt samarbejde med vores kunder videreudvikler vi hele tiden 
vores produkter, således de imødekommer de krav som vores kunder og markedet stiller.

Lavt energiforbrug
Lave vedligeholdelsesomkostninger
Let montering
Let at vedligeholde
CO2 venligt
Flot og æstetisk design
Lys i høj kvalitet

www.lite-led.dk
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GENEREL INFORMATION

Systemeffekt:

Farvetemperatur:

Total lysstrøm:

Lumen/W

Armaturfarve:

Kapslingsklasse:

Ra værdi:

Middel levetid L80B10:

Produkt nr: 3000K
 4000K
 

30W

3000 / 4000K

3360lm

115Lm/W

IP66

>70

100.000 timer

01-0110-000102
01-0110-000103

20W

3000 / 4000K

2300lm

115Lm/W

IP66

>70

100.000 timer

01-0110-000098
01-0110-000099

40W

3000 / 4000K

4410lm

115Lm/W

IP66

>70

100.000 timer

01-0110-000106
01-0110-000107

60W

3000 / 4000K

6800lm

115Lm/W

IP66

>70

100.000 timer

01-0110-000110
01-0110-000111

90W

3000 / 4000K

10.100lm

115Lm/W

IP66

>70

100.000 timer

01-0110-000114
01-0110-000115

GGGGG

RUN

RUN har en strømlinet form og et enkelt design. Med en  
kipbar sokkel er det nemt at justere vinklen ved installa-
tionen. Armaturet kan bestilles med optikker, der er tilpasset 
forskellige vejklasser. Med den rette optik minimeres blænd-
ingstallet/UGR.

Desuden har armaturet forskellige muligheder for dæmp, 
men kommer som standard med natsænkning, der dæmper 
lyset med 50% i tidsrummet 22.00-06.00.

Armaturet leveres med en 10kV transientbeskyttelse, der 
beskytter armaturet mod overspændinger fra bl.a. lyn.

Det har en middel levetid på 100.000 timer med konstant 
lysstrøm (L80B10). 

FORDELE:
• Montering på mast eller facade
• Opgradering af udskiftelig LED og driver modul
• Leveres med ledning
• Ved servicering kan armaturet blive på masten
• Kipbar sokkel
• Forskellige muligheder for dæmpning

ANVENDELSESOMRÅDER:
• Beboelsesområder
• Motorveje
• Motortrafikveje
• Rundkørsler
• Rastepladser
• Storbyområder

VEJ- OG GADEBELYSNING
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GENEREL INFORMATION

Systemeffekt:

Farvetemperatur:

Total lysstrøm:

Lumen/W

Armaturfarve:

Kapslingsklasse:

Ra værdi:

Middel levetid L80B10:

Produkt nr: mast / 4000K
 wire / 4000K
 bardun / 4000K 
 

20W-60W

4000K

Max 6300lm

Max 105Lm/W

IP65

83/75

100.000 timer

01-0110-000089
01-0110-000089W
01-0110-000089B

60W-80W

4000K

Max 8400lm

Max 105Lm/W

IP65

83/75

100.000 timer

01-0110-000195
01-0110-000195W
01-0110-000195B

G G

CITYLITE
VEJ- OG GADEBELYSNING

CITYLITE er udviklet i samarbejde med vores kunder. 
Med ønsker om alt fra større fleksibilitet til enkel mon-
tering med kun en slags værktøj. Armaturets enkle og 
skandinaviske udtryk bevirker at det passer ind i et-
hvert bybillede. 

Armaturets fleksibilitet giver mulighed for montering 
på mast, wire og bardunophæng. CITYLITE kan lev-
eres med transparent akrylskærm, der skaber up light 
i hvid eller farvet belysning som stemningsbelysning. 

CITYLITE leveres med en 10kV transientbeskyttelse, 
der beskytter armaturet mod overspændinger fra bl.a. 
lyn.

FORDELE:
• Kræver kun ét værktøj at montere, som giver en 
   væsentlig tidsbesparing ved montering
• Opgradering af udskiftelig LED og driver modul
• Leveres med ledning
• Ved servicering kan topmodulet blive på masten
• Armaturfarve fremstilles efter ønske i alle farver
• Kan fremstilles med akrylskærm
• Kipbar sokkel
• Forskellige muligheder for dæmpning

ANVENDELSESOMRÅDER:
• Beboelsesområder
• Motorveje
• Motortrafikveje
• Rundkørsler
• Rastepladser
• Storbyområder
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CITYLITE monteret i Aalborg Kommune

8
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PRIMO monteret ved MENY i Sæby
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GENEREL INFORMATION

Systemeffekt:

Farvetemperatur:

Total lysstrøm:

Lumen/W

Armaturfarve:

Kapslingsklasse:

Ra værdi:

Middel levetid L80B10:

Produkt nr: 3000K
 4000K
 4500K
 

PRIMO

PRIMO er et modulopbygget koncept, som muliggøre ind-
bygnigen af optiske og elektroniske komponenter, således 
det kan imødekomme specifikke ønsker og krav omkring kel-
vingrader. PRIMO er udstyret med en LED chip fra CREE, som 
er verdensførende indenfor sit felt.

Desuden har armaturet forskellige muligheder for dæmp, 
men kommer som standard med natsænkning, der dæmper 
lyset med 50% i tidsrummet 22.00-06.00.

Armaturet fremstår i et enkelt og let design, som ikke tager 
fokus fra det omkringliggende miljø.

Armaturerne findes i flere størrelser til montering i højder på 
mellem 3,5-12 meter og er velegnet til side- og stolpemon-
tering.

PRIMO leveres med en 10kV transientbeskyttelse, der beskyt-
ter armaturet mod overspændinger fra bl.a. lyn.

FORDELE:
• Opgradering af udskiftelig LED og driver modul
• Montering på mast eller facade
• Leveres med ledning
• Ved servicering kan armaturet blive på masten
• Kipbar sokkel
• Forskellige muligheder for dæmpning

ANVENDELSESOMRÅDER:
• Beboelsesområder
• Motortrafikveje
• Rundkørsler
• Rastepladser
• Storbyområder

VEJ- OG GADEBELYSNING

20W

3000/4000/4500K

2140lm

107Lm/W

IP65

83

100.000 timer

01-0110-000005
01-0110-000006
01-0110-000020

30W

3000/4000/4500K

3210lm

107Lm/W

IP65

83

100.000 timer

01-0110-000024
01-0110-000007
01-0110-000025

40W

3000/4000/4500K

4280lm

107Lm/W

IP65

83

100.000 timer

01-0110-000009
01-0110-000010
01-0110-000029

60W

3000/4000/4500K

6420lm

107Lm/W

IP65

83

100.000 timer

01-0110-000011
01-0110-000019
01-0110-000033

90W

3000/4000/4500K

9630lm

107Lm/W

IP65

83

100.000 timer

01-0110-000037
01-0110-000013
01-0110-000038

135W

3000/4000/4500K

14.445lm

107Lm/W

IP65

83

100.000 timer

01-0110-000015
01-0110-000042
01-0110-000043

GGGGGG
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PRIMO 2
VEJ- OG GADEBELYSNING

GENEREL INFORMATION

Systemeffekt:

Farvetemperatur:

Total lysstrøm:

Lumen/W

Armaturfarve:

Kapslingsklasse:

Ra værdi:

Middel levetid L80B10:

Produkt nr: 3000K
 4000K
 4500K
 

20W

3000/4000/4500K

1960lm

98Lm/W

IP67

83

100.000 timer

01-0110-000053  
01-0110-000054
01-0110-000055

30W

3000/4000/4500K

2940lm

98Lm/W

IP67

83

100.000 timer

01-0110-000027  
01-0110-000017
01-0110-000052

40W

3000/4000/4500K

3920lm

98Lm/W

IP67

83

100.000 timer

01-0110-000056  
01-0110-000057
01-0110-000058

60W

3000/4000/4500K

5880lm

98Lm/W

IP67

83

100.000 timer

01-0110-000059  
01-0110-000060
01-0110-000061  

90W

3000/4000/4500K

8820lm

98Lm/W

IP67

83

100.000 timer

01-0110-000062  
01-0110-000063  
01-0110-000064

135W

3000/4000/4500K

13230lm

98Lm/W

IP67

83

100.000 timer

01-0110-000065  
01-0110-000066
01-0110-000067

GGGGGG SSSSSS

PRIMO 2 er LITE’s nyeste armatur i PRIMO-serien. Den nye 
PRIMO kommer med et slankere udseende og med indven-
dige køleriller, der giver armaturet et enkelt og glat udtryk. 

Armaturet kommer med en bred vifte af lumenpakker og 
farvetemperaturer, som gør armaturet velegnet til de fleste 
belysningsformål i boligområder. PRIMO 2 passer ind i alle 
omgivelser, grundet et enkelt og ikke mindst diskret design.

PRIMO 2 leveres med en 10kV transientbeskyttelse, der 
beskytter armaturet mod overspændinger fra bl.a. lyn.

FORDELE:
• Opgradering af udskiftelig LED og driver modul
• Montering på mast eller facade
• Leveres med ledning
• Ved servicering kan armaturet blive på masten
• Kipbar sokkel
• Forskellige muligheder for dæmpning

ANVENDELSESOMRÅDER:
• Beboelsesområder
• Motortrafikveje
• Rundkørsler
• Rastepladser
• Storbyområder
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Arkitektonisk belysning på Utzon Centeret i Aalborg

Find cases med andre udendørsbelysningsløsninger her: www.lite-led.dk
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LITE I DOLL’S LIVING LAB

I det anerkendte og verdenskendte DOLL Living Lab, finder du også LITE repræsenteret. Vi er stolte over, at 
kunne præsentere vores nyeste vejarmatur, CITYLITE på parcel nr. 47. 

DOLL (Danish Outdoor Lighting Lab) er Danmarks nye platform for udviklingen af morgendagens LED- 
belysning. DOLL’s formål er at skabe energibesparelser, mere intelligent indendørs- og udendørsbelysning. 
I DOLL skal kommuner, regioner og private virksomheder samarbejde med forskere om at udvikle nye og 
bedre belysningsløsninger.

I DOLL Living Lab tester og demonstrerer producenter og indkøbere gadearmaturer, som er opsat i scala 
1:1. DOLL har 49 parceller med i alt 435 lyspunkter fra forskellige belysningsleverandører. I alt er 12 km vej i 
Glostrup indrettet, som et levende showroom.

Dette giver kommuner, regioner og indkøbere en bedre mulighed for at opleve belysningsløsninger i et 
naturligt bymiljø, og giver derved et bedre grundlag for at træffe beslutning om indkøb af ny LED-gadebe-
lysning. 
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Living Lab tilbyder beslutningstagere at:

• Opleve udendørsbelysning fra førende danske armatur- og masteproducenter samlet på  
   ét sted

• Opleve og vurdere belysningens kvalitet, æstetik og tryghedsskabende egenskaber

• Få demonstreret, hvordan man kan styre og overvåge belysningen fra et centralt 
  kontrolcenter

• Få en unik mulighed for at sammenligne markedets løsninger, som er dokumenteret
  uvildigt af DOLL Quality Lab

DOLL Living Lab er besøgt af mere end 30 lande verden over og 100 forskellige byer. Mere end 58% af  
Danmarks kommuner har været vejen forbi DOLL og opleve belysningsløsninger i et naturligt miljø.

DOLL består, udover deres Living Lab, også af et kvalitets Lab og et virtuelt Lab. Quality Lab er et højtek- 
nologisk laboratorium på DTU med faciliteter og udstyr til at teste og karakterisere alle aspekter af kunstigt 
lys fra lyskilder og belysningsarmaturer.

Quality Lab kan teste og karakterisere lyskilder, armaturer, lamper og belysningskomponenter. Laboratoriet 
råder over Goniofotometer, integrerende kugle, luxmetre, spektrometre samt luminanskamera og kan derfor 
måle alt fra lysudbytte til spektralsammensætning og udstrålingsprofil af lyset fra lyskilder og lamper.

Virtual Lab er et højteknologisk laboratorium på DTU med udstyr til at teste, udvikle og validere lys- og be-
lysningsløsninger, som er genereret virtuelt i 3D.

I laboratoriet opbygges virtuelle modeller af endnu ikke-eksisterende belysningsløsninger, som en del af et 
projekts udvikling.

Kunne du også tænke dig, at opleve DOLL og komme vejen forbi LITE’s parcel? 
Så er du velkommen til at kontakte os, og vi booker et besøg, og tager dig en tur rundt i Living Lab.
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GENEREL INFORMATION

Systemeffekt:

Farvetemperatur:

Total lysstrøm:

Lumen/W

Armaturfarve:

Kapslingsklasse:

Ra værdi:

Middel levetid L80B10:

Produkt nr: grå / 3000K
 grå / 4000K
 sort / 3000K
 sort / 4000K

HERA
PARKBELYSNING

20W

3000 / 4000K

1670 / 1980lm

99lm/W (4000K)

IP65

>70

70.000 timer

01-0110-000118
01-0110-000119
01-0110-000120
01-0110-000121

30W

3000 / 4000K

2540 / 2970lm

99lm/W (4000K)

IP65

>70

70.000 timer

01-0110-000122
01-0110-000123
01-0110-000124
01-0110-000125

40W

3000 / 4000K

3370 / 3660lm

99lm/W (4000K)

IP65

>70

70.000 timer

01-0110-000126
01-0110-000127
01-0110-000128
01-0110-000129

60W

3000 / 4000K

4970 / 5400lm

98lm/W (4000K)

IP65

>70

70.000 timer

01-0110-000130
01-0110-000131
01-0110-000132
01-0110-000133

GGGG SSSS

HERA’s diskrete, transparente design passer perfekt 
ind i alle omgivelser, og er samtidigt både funk-
tionelt og dekorativt. HERA’s indbyggede, optiske 
diffuser giver et behageligt indirekte hvidt lys uden 
blænding. Desuden har armaturet forskellige 
muligheder for dæmp, men kommer som standard 
med natsænkning, der dæmper lyset med 50% i 
tidsrummet 22.00-06.00.

HERA leveres med en 10kV transientbeskyttelse, 
der beskytter armaturet mod overspændinger fra 
bl.a. lyn.

FORDELE:
• Montering på mast eller facade
• Opgradering af udskiftelig LED og driver modul
• Leveres med ledning
• Fremragende lyskvalitet i produktets levetid

ANVENDELSESOMRÅDER:
• Beboelsesområder og villakvarterer
• Parker og grønne arealer
• Stisystemer
• Fællesområder i byer
• Torve
• Byveje
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HERA ved Femhøje Idrætscenter, Hjørring
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Et samarbejde imellem Hjørring Kommune, VUC & HF Nordjylland, samt 
Hjørring Private Realskole har nu resulteret i et flot nyt stadion med 
tilhørende idrætscenter – et af Danmarks mest bæredygtige.

LITE har leveret belysning til indendørsarealerne; gange, åbne 
områder, møde-/undervisningslokaler, hallerne samt udendørsarealerne; 
parkeringsområdet, indgangspartiet og boldbanen. 

Læs mere om casen på vores hjemmeside: www.lite-led.dk

21
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GENEREL INFORMATION

Systemeffekt:

Farvetemperatur:

Total lysstrøm:

Lumen/W

Armaturfarve:

Kapslingsklasse:

Ra værdi:

Middel levetid L80B10:

Produkt nr: grå / 3000K
 grå / 4000K
 sort / 3000K
 sort / 4000K

ATHENA
PARKBELYSNING LITE oplever en stadig stigende efterspørgsel på ar-

maturer, som er driftsikre, miljøvenlige og samtidig 
kan være med til at skabe stemning og atmosfære i 
byen. ATHENA’s unikke konstruktion består af gen-
nemsigtig polykarbonat, der giver armaturet et let 
og minimalistisk udtryk. 

ATHENA’s optik giver en symmetrisk lysfordeling, 
der giver et fremragende lys. Afskærmningen 
skærmer lyskilden og minimerer dermed spildlys og 
blænding. 

Desuden leveres ATHENA med en 10kV transientbe- 
skyttelse, der beskytter armaturet mod over-
spændinger fra bl.a. lyn.

FORDELE:
• Montering på mast eller facade
• Opgradering af udskiftelig LED og driver modul
• Leveres med ledning
• Fremragende lyskvalitet i produktets levetid
• Forskellige muligheder for dæmpning

ANVENDELSESOMRÅDER:
• Beboelsesområder og villakvarterer
• Parker og grønne arealer
• Stisystemer
• Fællesområder i byer
• Torve
• Byveje

20W

3000 / 4000K

2100lm

105Lm/W

IP65

83 / 75

100.000 timer

01-0110-000134
01-0110-000135
01-0110-000136
01-0110-000137

30W

3000 / 4000K

3150lm

105Lm/W

IP65

83 / 75

100.000 timer

01-0110-000138
01-0110-000139
01-0110-000140
01-0110-000141

40W

3000 / 4000K

4200lm

105Lm/W

IP65

83 / 75

100.000 timer

01-0110-000142
01-0110-000143
01-0110-000144
01-0110-000145

60W

3000 / 4000K

6300lm

105Lm/W

IP65

83 / 75

100.000 timer

01-0110-000146
01-0110-000147
01-0110-000148
01-0110-000149

GGGG SSSS
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GENEREL INFORMATION

Systemeffekt:

Farvetemperatur:

Total lysstrøm:

Lumen/W

Armaturfarve:

Kapslingsklasse:

Ra værdi:

Middellevetid L80B10:

Produkt nr: grå / 3000K
 grå / 4000K
 sort / 3000K
 sort / 4000K

30W

3000 / 4000K

2340lm

78LmW

IP65

80 / 72

100.000 timer

16-0110-000156  
16-0110-000157  

40W

3000 / 4000K

3120lm

78Lm/W

IP65

80 / 72

100.000 timer

16-0110-000158  
16-0110-000159  
16-0110-000160 
16-0110-000002   

60W

3000 / 4000K

4680lm

78Lm/W

IP65

80 / 72

100.000 timer

 16-0110-000161  
 16-0110-000162  
 16-0110-000163  
 16-0110-000164  

G G SSS

GARDENWAY
PARKBELYSNING

GARDENWAY  er et parkarmatur med et unikt og dekora-
tivt design, som er med til  at sætte sit præg på omgivel-
serne.  Det  skaber stemning og atmosfære i byområder, 
og om aftenen oplyser den mørke områder og skaber 
tryghed. Det er et driftsikkert og miljøvenligt parkarmatur.

GARDENWAY er IK09 klassificeret, hvilket gør den slagfast 
og robust - særligt velegnet til udsatte miljøer.

ANVENDELSESOMRÅDER:
• Beboelsesområder og villakvarterer
• Parker og grønne arealer
• Stisystemer
• Fællesområder i byer
• Torve
• Byveje
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LITE’s 600m2 showroom i Nørresundby

Som kunde hos LITE kan du give dine kunder en oplevelse i 
vores innovative showroom. Vores produkter er præsenteret i 
inspirerende applikationer, således lysfarve, kvalitet og design 
lettere kan vurderes. En verden af lys åbner sig!

24
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Arkitektonisk belysning i Rhododendronparken, Brønderslev.

Find cases med andre udendørsbelysningsløsninger her: www.lite-led.dk
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HVEM ER LITE?
LITE A/S (Light Innovation Technology) er en dansk virksomhed med hovedkontor og 
showroom i Nørresundby og datterselskabet LITE SVERIGE AB samt LITE NORGE AS.  
Vi råder over et stærkt teknisk team med mange års erfaring, der håndterer be-
lysningsprojekter i alle størrelser i både ind- og udland.

Vi er professionel leverandør af komplette innovative og specialbyggede belysningsløs- 
ninger til indendørs og udendørs brug. I tæt samarbejde med vore kunder tilpas- 
ses løsning og design den enkelte opgave, så den ønskede effekt og stemning skabes. 
Vores sortiment består af LED produkter i høj kvalitet og flot design. Produkterne 
udvikles løbende, så vi altid kan levere en optimal, tidsvarende og innovativ løsning.

Kreativ belysning og masser af inspiration kan findes i vores store showroom, hvor alle 
produkter er præsenteret i deres rette miljø. Vores showroom er helt unikt og giver en 
enestående oplevelse af, hvilke muligheder der findes og viser samtidig, hvordan den 
optimale lyssætning vil fungere i virkeligheden.

MISSION
LITE er leverandør af komplette belysningsløsninger i LED til det professionelle marked. 
Vi leverer innovative og individuelle belysningsløsninger, der er tilpasset den enkelte 
opgave. Ved hjælp af vores stærke tekniske team og erfaring sikre vi, at den rigtige 
belysningsløsning findes, så det gavner både vores kunder og slutbrugerens oplevelse.

VISION
LITE vil være foretrukken samarbejdspartner inden for LED belysning. Med veldoku-
menterede kvalitetsprodukter samt vores ekspertise, vil vi være en stærk samarbejds- 
og sparringspartner for vores kunder. Vi møder vores kunde i øjenhøjde, og er en 
troværdig leverandør.

LITE vil gavne vores miljø og sikre fremtiden med mere innovative og miljørigtige 
belysningsprodukter.

Lighting the future – for vores kunder & miljøet!




