
www.ledolight.se

Svensktillverkadkvalitet och design

- driftsäker 
- stilren design 

- låga driftskostnader Ledosafe - nödutrymningsarmaturer
Ledosafe är den nya generationens nödutrym-
ningsarmatur. Svensk approach till kvalitet, 
funktionalitet och design utgör grunden för 
produkter som alltid leder vägen ut. 

Ledogram - informationsskyltar
Ledogram är informationsskyltar, där nödvändig  
information förvandlas till en designresurs. 
Framtagna för att genom stilren design åstad-
komma ett distinkt men diskret intryck.

Ledosign - kundspecifika produkter
Ledosign är produkter utvecklade och till-
verkade utifrån kundens specifika design- och 
applikationsbehov. Vår laserteknologi ger 
upphov till en stark och jämn ljusåtergivning i 
en produkt med hög kontrast och möjlighet till 
detaljer.

LEDOLIGHT SWEDEN AB 
– tillverkning i Sverige 
Ledolight Sweden AB från Alingsås grundades 2003 och är 
sprunget ur en patenterad teknologi. I Alingsås arbetar bolaget 
med utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter 
baserade på laserteknik, lysdioder och optik.  

Ledolight har mottagit design och teknikpris och är idag en 
av de marknadsledande tillverkarna och utvecklare av energi-
effektiva nödutrymningsarmaturer i Sverige. Den patenterade 
teknologin kan även användas som ett substitut till exempelvis 
neon. 

Ledolight arbetar efter de klassiska svenska ledorden, kvalitet,  
funktionalitet och design. Kvalitet genom att samarbeta med de 
främsta leverantörerna inom bland annat lysdioder, laser, akryl 
och elektronik. Funktionalitet som ett led i att underlätta vid 
installation och vid under-håll under produktens livstid.  
Design ger kunden ett positivt intryck och får Ledolight som 
företag att sticka ut. Vi är stolta över att detta har belönats med 
flera utmärkelser.

Ledolight vänder sig till belysningsbranschen. Vi stödjer 
elkonsulter, elinstallatörer och elgrossister i ert arbete att till-
handahålla konkurrens-kraftiga lösningar till er kund. Tveka 
inte att kontakta oss! Vi svarar på alla dina frågor efter bästa 
förmåga!

Ledolight Sweden AB - Svensktillverkad med svensk kvalitet, 
svensk design i enlighet med EU samt svenska lagar och  
normer!

Ledolight  
arbetar aktivt  
för en bättre miljö.


