Kort om Swefico
Swefico AB är ett privatägt företag sedan 2010 har verkat inom belysningsbranschen. Swefico AB är återförsäljare till TKH-Group (NL) i Sverige & Finland samt innehar flertal agenturer och representationer för olika slags
belysningslösningar för både inom- och utomhusmiljöer.
Vi levererar olika energieffektiva och miljövänliga
LED-baserade lösningar till såväl privat som offentlig
sektor. Vårt sortiment omfattar även bl.a. belysningsstolpar, fundament, pollare och skräddarsydda lösningar
efter kundens behov.
Se vidare www.swefico.se

Projektnytt
Swefico AB försöker ständigt att förbättra utbudet av högkvalitativa belysningslösningar med ursprung inom EU-området. Nedan nämns några intressanta projekt som är genomförda med hjälp av
befintliga leverantörer samt två nya med dito.
Vägtunnel - Saltsjöbaden, Nacka Kommun
Strax utanför Saltsjöbadens Golfklubb har Swefico AB i
samarbete med Bogfelts Installationer och Entreprenad
AB belyst en ca 120 m lång vägtunnel med BB-Light´s
LED-lightpipes. Bilden visar en ”före - och - efter” –
bild.

Affärslokal - Herrbutik, Stockholm
Menswear – herrbutik på Östermalm i Stockholm har
valt att lysa upp sin affärslokal med hjälp av LED-armaturer från Italienska Ideallux S.rl. Detta är Ideallux första
installation i Sverige och en ny Beba-armatur ersätter
3-4 st gamla halogenarmaturer.

Projektnytt
Gång & Cykeltunnlar - Ett flertal kommuner
Allt fler kommuner väljer BB-Light´s trygga och kvalitativa belysningslösning till sina GC-tunnlar. Våra kunder
uppskattar kombinationen av energieffektivt ljus, snabb
installation och slagtåliga armaturer. På bilden syns en
tunnel utanför Heureka teknikcenter i Helsingfors, där en
extra effekt skapats genom väggmålning.

Pollare med LED-ljus - Bryggprojekt, Sätila
Vi är stolta att presentera en intressant projekt i Västra Sverige där kunden installerar Savled´s stilrena
LED-pollare (IP68) med en kanonfin ljusbild. Savled´s
IP68-klassade Marin-serie omfattar även andra lösningar för t.ex. marinor och bryggmiljöer.

P-garage - Fastighetsbolag, Stockholm & Göteborg
Ångpanneföreningen har projekterat två stycken P-garage i Kista åt Vasakronan AB samt ett garage till Akademiska Hus i Göteborg. Effektiv installation har gjorts
av Ohmegi Elektro AB respektive Fyrstadens El. I bilden
syns EVO-armaturer i slätt tak från Göteborg.

Stolpar - Standard, krocksäkra & skräddarsydda
Utöver ett flertal projekt inom Stor-Stockholm har vi
skapat nya kundrelationer och stolplösningar över hela
Sverige. Speciellt glädjande är projekten med koniska
och thermoplastade stolpar. Vi ser också ett ökat intresse för eftergivliga stolpar samt master.

Produktnytt och nya användningsområden
Swefico AB har under 2015 knutit till sig ett flertal nya leverantörer och därigenom ökat utbudet av
belysnings- och armaturlösningar. Bland våra nyheter kan nämnas:
BB-light´s HLO-armatur som är utvecklad främst för miljöer såsom in- och utfart till vägtunnlar, kulvertar etc. 1.3
meters-armaturen ger ca 13.000 lumen och har installerats bl.a. i en över 400 meter lång vägtunnel i Belgien.
Se bifogat produktblad.

Klicka för mer info.

Produktnytt och nya användningsområden
För miljöer med brand-, gas- och explosionsrisk har BBLight utvecklat en specifik ATEX-armatur som klarar av
dessa tuffa omständigheter. En annan intressant nyhet
är en EVO-armatur med en inbyggd och integrerad högtalare som lämpar sig väl för tunnlar, stationsområden,
samt tåg- och bussterminaler.
Klicka för mer info.

Från vårt östra grannland presenterar vi väg- och gatuarmatur Sirius, som bl.a. vunnit en upphandling med
2.000 LED-armaturer. Savled har under året belyst ett
flertal broar (räcken och pelare) & dammar där både vitt
och RGB-ljus har nyttjats. Ledistys armaturer lämpar sig
väl inom jordbruk och lager.

Genom våra nya leverantörer från Italien har Swefico´s kunder fått möjlighet att införskaffa högkvalitativa
och designade lösningar för både inom- och utomhusbruk. Både Ideallux och Civic har lång erfarenhet från
LED-marknaden och har många globala installationer.
Via Prolight erhålles armaturer för bl.a. för järnväg, industri, gator och nödljus.
Klicka på bilderna för mer info.

Holländska TKH-group har även lösningar för parkeringsguidning (ParkAssist) som används i över 20 länder
och då främst i sjukhus, köpcentra och flygplatser. Vi
berättar mer än gärna också om kompletta vägtunnellösningar och om evakuerings-system för större affärs-,
hotell- och konferenslokaler (Speeq)
Klicka på bilderna för mer info.

Vill du veta mer?
Elmässan i Kista 14-15 Oktober
Kom gärna och besök oss på Elmässan i Kista
den 14-15 Oktober, monter K:20. Där får Ni en inblick
i vårt utbud av olika LED-belysningslösningar.
Kanske hittar Ni något som passar just Er!
(fri entrebiljett här, nyttja kod 4040)

(fri entrebiljett här, nyttja kod 4040)

Ifall Ni inte kan besöka Elmässan…så, är Ni mer än välkomna att kontakta oss med Era behov
inom belysning. Ni når oss via e-post eller telefon.
E-post: info@swefico.se
Tel: 070-5900864
Med vänlig hälsning
Esa Paldanius
Swefico AB
www.swefico.se

Sätter vår omgivning i nytt ljus!

