
CASE / LITE A/S - LIGHTING THE FUTURE

MENY, SKALBORG

I forbindelse med, at det norske selskab MENY har overtaget  
Superbest og Eurospar butikkerne i Danmark, ønskede man en  
renovering af det tidligere SuperBest i Skalborg.

Dagrofa henvendte sig til LITE A/S for råd og vejledning til innova-
tiv belysning, der ligeledes var energibesparende og miljøvenligt.

I samarbejde med PL Service A/S, har LITE A/S stået for det innova-
tive lysdesign og projektering og PL Service for selve monteringen.

Ved belysning af fødevarer er det overordentlig vigtig, at lyset har 
den rigtige Kelvingrad for at understrege produktets autentiske 
farve. Eks. er det nødvendigt at kød belyses med en varm hvid far-
ve dvs. en lav Kelvingrad, hvorimod fisk skal belyses med en kold 
hvid farve dvs. en høj Kelvingrad. Samtlige kølediske, hos det nye 
MENY, er oplyst af Track Light fra MEG serien i 30W.

Frugt og Grønt afdelingen er oplyst med Scoop Downlight 30W. 
Dette giver den optimale lyseffekt på varerne, så de fremstår ind-
bydende og friske.

RA-værdien (farve-gengivelse) er også af stor betydning for at præ-
sentere varerne bedst muligt. Den rette farvegengivelse medvirker 
til, at varerne præsenteres  indbydende som muligt, så kunden får 
lyst til at købe det.

Med LITE A/S’ innovative lysdesign fremstår MENY i Skalborg 
nu topmoderne. Ved at benytte LED-belysning er der store  

besparelser at hente, både økonomisk og miljømæssigt. LED- 
belysning er energibesparende og kræver minimal vedligeholdelse; 
MENY sparer derfor mange penge ved at udskifte de oprindelige 
pærer med LED-pærer, der har en lang længere levetid.

MENY i Skalborg er et af de mest besøgte supermarkeder i Ålborg, 
og den flotte renovering trækker endnu flere kunder til. Kunden 
får en oplevelse af et top-moderne supermarked med belysning, 
der præsenterer varerne på flotteste vis, og giver kunden en rigtig 
god oplevelse, når de handler.

HOLDET:

LYSDESIGNER:

LITE A/S

PROJEKTERING:

PL Service A/S & LITE A/S

MONTERING:

PL Service A/S



CASE / LITE A/S - LIGHTING THE FUTURE

PRODUKTLØSNING

SCOOP SERIES MEG SERIES MX-LED

SCOOP serien er et fleksibelt belysning, 
hvor det inderste af lampen kan drejes 355° 
og vinkels ned med 70°. Driver kræves.

Et enkelt og stilrent design med en fantas- 
tisk farvegengivelse. Justerbar således, at 
lyset kan vinkles til det ønskede område.

Armaturet er ideelt til montering i detail-
butikker som grundbelysning. Skinnesyste-
met som armaturet er monteret på, giver 
også mulighed for at montere track light, 
ekstra stik samt nødbelysning i det samme 
modul.


