
CASE / LITE A/S - LIGHTING THE FUTURE

RESTAURANT LILLEHEDEN & CAFÉ 2

LITE A/S blev kontaktet af Restaurant Lilleheden i Hirtshals, da de 
var blevet anbefalet, at søge råd og vejledning hos LITE A/S i forbin-
delse med valg af ny belysning til deres faciliteter i Hirtshals. Efter 
et inspirationsmøde i LITE A/S showroom i Nørresundby, hvor Lars 
Andersen præsenterede mulige løsninger til deres behov, var sagen 
klar. LITE A/S gik i gang med opgaven sammen med Restaurant 
Lilleheden, og hjalp ligeledes med ansøgningen om tilskud fra det 
lokale el-selskab angående tilskud til udskiftning til LED belysning.

I restauranten er der blevet installeret flere fokusbelysninger, som 
fremhæver de flotte opsætninger, som pryder væggene og frem-
hæver den helt rigtige stemning i restauranten. Som grundbelys-
ning er der valgt en LED spot fra LITE A/S

I trappeopgangen, hvor der ikke findes naturligt dagslys, har LITE 
A/S monteret LED bånd i gelænderet, som lyser trappen flot op og 
giver et godt lys til sikker færdsel på trappen.

I Cafe 2 har LITE A/S installeret LED spots i lofterne samt LED RGB 
bånd som baggrundsbelysning under loftet, hvilket giver mulighed 
for at lege med forskellige farvevalg til forskellige arrangementer. 
F.eks. orange til Haloween eller rød til jul.

Der er desuden installeret kraftigt LED rengøringslys i alle lokaler, 
både restaurant, cafe og køkkener.

”I efteråret besluttede vi os for at give vores Café og Restaurant en 
ansigtsløftning …

Vi skulle have ny belysning og ville gerne tænke på miljø/CO2 - og 
naturligvis også vores elregning.

Det var vigtigt for os, at belysningen blev helt korrekt. Hyggelig i 
serveringsområderne og effektivt i arbejdsområderne. Til at løse 
disse 2 ret forskellige opgaver, blev vi anbefalet at kontakte LITE i 
Nørresundby og se de mange muligheder i et fantastisk Showroom.

Vi blev taget godt imod af en meget engageret medarbejder, Lars 
Andersen, som først spurgte ind til vores behov og ønsker, og her-
efter fik vi turen igennem hele showrummet med de mange for-
skellige løsninger.

Her blev vi meget bevidste om hvad vil gerne ville og ikke mindst 
hvad vi IKKE ville.

Vi fik rigtig god vejledning og der blev lavet en detaljeret bereg-
ning på pris og besparelse. Ligesom Lars også lavede ansøgningen 
for os til det lokale elselskab angående tilskud til udskiftning til 
LED-belysning.

Lars besøgte os her på stedet og kom med mange rigtige kreative 
muligheder.

Der blev fuldt op på forløbet og de udfordringer, som kom under-
vejs, blev der hurtigt fundet løsninger på, som arbejdet skred frem.

Vi har i dag fået et fantastisk godt resultat med spændende løsnin-
ger  og hvor vi har fået muligheden for at varierer efter årstid og til 
specielle lejligheder for at få den helt rigtige stemning frem.

Vi kan kun give vores bedste anbefaling til LITE – seriøst, kreativt 
og indspirende samarbejde.”

Mona og Ejvind Kjeldsen Jensen
Ejere af Restaurant Lilleheden
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LEAD DOWN

TOR

TUBE PRO T8 9W

ABC SERIE GU SPOT

LED STRIPE IN
LED STRIPE RGB

Aluminium LED vægbelysning med down-
light. Enkelt design. Vejrbestandig lampe til 
udendørs. Kan også monteres indendørs. 
Leveres i grå eller sort samt i to forskellige 
Watt, 3W og 6W.

LED rør til udskiftning af traditionelle lys-
stofrør. Hos LITE er vi altid lagerførende 
med LED rør af højest kvalitet samt Lm/W.

LITEs LED bånd kan bruges til næsten et-
hvert formål. Det kan skabe en unik og 
hyggelig stemning hvor som helst, om 
det er hvid belysning eller farvet belysning 
(RGB). LITEs RGB Bånd kan skifte mellem 
adskillige farver.

Mini downlight, som kan drejes 355° ho-
risontalt og vinkles med 55°, som gør det 
muligt at rette fokus på det ønskede om-
råde.

Kan bestilles med vinkel på 15° og 36°

LITE 6W Downlights. Et komplet spot fra 
LITE, med et bredt udvalg af forskellige 
kranse med mulighed for kip og uden. Et 
godt alternativ til de traditionelle spots på 
50W.

LED spot pære. Til erstatning af dine 30-
50W halogen spotpære, dæmpbar og med 
en høj farvegengivelse.
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