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MOGENS DAARBAK, VEJLE

Mogens Daarbak’s nye konceptbutik i Vejle er ikke bare en inspi-
rerende møbelbutik men også afhentningsbutik fyldt med kontor-
artikler, kaffe og frugtordninger samt en cafe – Mogens Daarbak 
intention var en inspirerende og indbydende butik med et meget 
højt serviceniveau. Derfor var det også vigtigt at belysningen skulle 
understrege betydningen af kvalitet, service og imødekommenhed. 
Det var derfor en stor ære for LITE A/S at få opgaven, og i tæt 
samarbejde med Installations firmaet HETEK fra Vejle, er vi stolte 
over resultatet.

Vi valgte ALPHA serien som grundbelysning, armaturet er et dis-
kret, robust armatur, der med meget lille blænding giver et jævnt 
blødt lys i hele butikken. LED-armaturet er særdeles økonomisk og 
ikke mindst driftssikkert. Det har stor værdi med de mange bræn-
detimer, der er i en butik i dag.

Til at fremhæve det eksklusive udvalg af produkter Mogens  
Daarbak tilbyder, valgte vi at bruge Track light serien MEG. Fra 
MEG serien er brugt en 30W LED-spot direkte monteret på skinne. 
MEG spotten giver et fint rettet kvalitetslys, der fremhæver butik-
kens produkter. Sammenholdt med grundbelysningen skaber MEG 
flotte former, fremhæver farver og sætter fokus på de forskellige 
produkter. Desuden er løsningen særdeles fleksibel, da den nemt 
kan flyttes, kippes, drejes i takt med de nye udstillinger, der arbej-
des med i huset.

Med dette nye innovative lysdesign fra LITE A/S er der, i butikken, 
skabt et lyst og indbydende miljø for kunderne. Produkterne er 
fremvist med den helt rigtige belysning, hvor der er lagt vægt på 
høj farve gengivelse og den rette kelvin grad. Når man har at gøre 
med kvalitetsprodukter, er det vigtigt at varerne fremstår i det rette 
lys!

Udover store energibesparelser, sparer Daarbak også på det drifts-
mæssige budget, da LED-pærer har en lang levetid og dermed ikke 
skal skiftes ofte. LED-belysning afgiver ikke varme og butikkens 
indeklima er dermed også forbedret betydeligt til glæde for, især, 
de ansatte.

Mogens Daarbak’s butik i Vejle fremstår lys og topmoderne med 
LITE’s innovative lysdesign.
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DOWNLIGHT F ALPHA SERIES MEG SERIES

LITE’s Downlight er perfekt til din butik. 
Giver et behageligt lys og med en høj Ra 
værdi gengiver den farverne i din butik na-
turligt og ægte. Kan leveres med forskelli-
ge typer af reflektorer og lysvinkel. Driver 
kræves.

Dette industriarmatur med en tæt-
ningsklasse på IP66 er støv- og vand-
tæt. Det egner det sig godt til udsatte 
miljøer. LED armaturet er opbygget med 
et optisk system, som giver høj effekt.  
Desuden er det nemt og hurtigt at installere  
takket være de fleksible loftsbeslag. 

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