KUNDREFERENS BOLD PRINTING, MALMÖ

Bold Printing Malmö
Industriarmaturen Certos halverar energiförbrukningen i tryckeriet
Lösning för Bold Printing
• Certos LED-armatur
• Minskad energiförbrukning
• Minskad underhållskostnad
• Utökad livslängd
• Miljövänligt val

Bold Printing i Malmö är en av tre Bold-tryckerier som
producerar ca 700 miljoner tidningar årligen och ingår
i Bonnier-koncernen. De har installerat LED-armaturen
Certos i deras tryckeri som halverar energiförbrukningen
och har en återbetalningstid på endast två år.
Högtrycksnatrium ersätts med LED-armaturer
I presshallen hos Bold Printing Malmö har driftchefen Christer
Mauritsson ersatt högtrycksnatrium med 56 stycken av Aura
Lights LED-armatur Certos. Tidigare fick Bold Printing ofta
byta lampor som gick sönder vilket var väldigt kostsamt
avseende arbetstid. Nu när tryckeriet har bytt till miljövänlig
LED-belysning blir driften av anläggningen mer energi- och
kostnadseffektiv.

Lång livslängd och rätt pris
Bold Printing utvärderade olika armaturer för presshallen
men Certos bedömdes uppfylla de viktigaste kriterierna i
kravspecifikationen. Höghöjdsarmaturen Certos passar i
tryckeriet eftersom den har rätt ljusbild, en livslängd på
50 000 timmar och ett högt ljusflöde. Det höga ljusflödet gör
Certos idealisk för byggnader med högt i tak och den används
vanligtvis i lager eller produktionshallar. Bold Printing valde
42 stycken Certos på 200 W och 14 stycken på 120 W för att
skapa en ultimat ljusmiljö. Ett fördelaktigt pris och en solid
systemgaranti var ytterligare fördelar som Bold Printing Malmö
AB kunde dra nytta av.

50% lägre energiförbrukning
”Energiförbrukningen har reducerats med 50% och armaturens
återbetalningstid är så kort som två år, inklusive installation.”
berättar Christer Mauritsson. Sedan bytet har luxnivån
ökat och blivit jämn över lokalen. De anställda på tryckeriet
tycker även att arbetsmiljön har blivit mycket bättre. ”Alla är
jättenöjda med belysningen” säger Christer.

Om Aura Light
Aura Light är ett belysningsföretag som erbjuder hållbara belysningslösningar
till professionella kunder så att de kan minska sina kostnader, sin energiförbrukning och miljöpåverkan.
Aura Light är kända för lång livslängd, hög kvalitet och energibesparing, där Aura Lights belysningslösningar kan minska energiförbrukningen med upp till 80 procent. Läs mer på www.auralight.se.

