
    

Vi vil være Danmarks mest 
bæredygtige belysningsleverandør

53,-

    

65,-

    

75,-

VITROCorePro

“Jeg skulle lige vænne mig 
til den nye Nature-boks, 
som EVO10 fra A LED er 
pakket ind i. Vi er vant til, at 
produkterne er pakket ind i 
kasse og plastikpose. Men 
der er i firmaet bred enighed 
om, at vi både sparer tid på 
vores installationsopgaver og 
efterfølgende på oprydning og 
sortering af emballage. 

Derudover genererer vi en del 
mindre plastikaffald og pap til 
pappresseren. Vi oplever også 
at produkterne er nøjagtigt 
lige så godt beskyttet, som de 
plejer, hvis ikke bedre.” 

”

Claus Thygesen
Direktør og indehaver

Claus Thygesen aut. EL installatør

“Der er i samfundet mere og 
mere fokus på miljøet, og vi 
skal alle tænke på, hvor vi kan 
bidrage i det daglige - både på 
arbejde og i det private. Derfor 
prøvede vi at bestille A LED’s 
EVO10 i den nye miljøvenlige 
Nature-boks. 

Feedbacken fra vores montører 
har været ovenud positive: 
Hurtigere klar, mindre affald og 
hurtigere oprydning på stedet 
er nogle af de tilbagemeldinger 
jeg har fået.”

”

Casper Salling Norring-Agerskov
Direktør 

Virum Installation

“Vi køber i dag A LED’s EVO10 
Nature. Det er vigtigt for os, 
at vi bidrager til at passe så 
meget som muligt på vores 
fælles ressourcer og undgår 
at bruge unødvendigt plast til 
indpakning. Det gør så heller 
ikke noget, når det samtidig 
sparer os en masse tid, når 
vi eksempelvis installerer 50 
spots i et hus. Langt mindre 
tid på udpakning og sortering 
af pap, plast og overflødige 
fjedre - samt langt færre ture 
på genbrugspladsen, hvilket 
giver tid til at fokusere på nye 
spændende opgaver.’’

”

Søren Kjer Balsby
Direktør 

Balsby El og Data

DET SIGER VORES KUNDER

A LED går forrest i klimakampen og i 2020 har vi særligt fokus på emballage.

Vi har fjernet 80% af emballagen, så 
du står tilbage med mindre restaffald 
og sparer tid.

I slutningen af 2019 lancerede vi 
EVO10 Nature, som er det første  
produkt i vores nye produktlinje med 
bæredygtig emballage. 

EVO10’s nye indpakning er lavet af 
genanvendeligt papir - uden plastik og 
andre miljøskadelige materialer. 

EVO10  har en indbygningshøjde på kun 68 
mm og er velegnet til gips- og akustiklofter. 

Inkl. GU10 5,5W Vitro dæmpbar 75,- pr. stk.
Inkl. Philips CorePro 4W dæmpbar 65,- pr. stk.


