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trykte produkter produceres under så miljøvenlige 
forhold som muligt.

Magasinet er produceret CO2-neutralt udeluk-
kende ved brug af vindenergi. Træet til papiret 
kommer fra bæredygtigt FSC skovbrug i Europa. 
Det betyder, at der er styr på oprindelsen, og det 
sikres samtidig, at der ikke fældes mere træ, end 
skovene kan nå at reproducere.
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Vi vil gerne fortsætte 
vores udvikling  
sammen med dig.”

Jørn og Erik, GN belysning
“

Da vi i 2008 overtog GN belysning, var målet 
ikke at blive størst. For i vores verden er 
størst ikke nødvendigvis bedst. 

Derimod skulle fleksibilitet, lydhørhed og 
hurtighed være en del af hverdagen. Og 
fremfor alt, ville vi være nemme at handle 
med. 

I de år, der er gået, har strategien vist sig at 
blive mere og mere aktuel. For med en ud-
vikling, der buldrer derudaf, er der mere end 
nogensinde brug for en samarbejdspartner, 
der er til stede, og som lytter og agerer. 

Og når vi kikker tilbage, har der i al besked-
enhed været trofasthed overfor den linje. 

De mange egenudviklede produkter er 
et godt eksempel. Dertil kommer viften 
af sagsstyrringssystemer, der gør os let 
tilgængelige - samt kundecenteret på vores 
hjemmeside, hvor man kan tjekke alt fra 
faktura til restordre status. Endelig har den 
nye mulighed for morgenlevering været en 
kæmpesucces, som rigtig mange er glade for.

Men på trods af det - og selvom vi også har 
været igennem en digital transformation, og 
nu er i gang med en grøn omstilling, kan vi 
sagtens blive bedre. Selvfølgelig kan vi det - 
og det er her, du inviteres med ombord. 

Vi vil gerne fortsætte udviklingen sammen 
med dig – høre om dine udfordringer og om 

hvordan, GN belysning som innovativ lever-
andør kan gøre en forskel. Vi plejer at sige, 
”vi kan mere, end du tror”. Det vil vi gerne 
have lov at bevise, så tag os på ordet! 

Her i magasinet er der samlet en række 
historier og cases, der fortæller om alt fra 
lysberegning til udvikling af helt nye og 
unikke produkter. Vi håber, det vil inspirere 
dig og lede til et frugtbart samarbejde i 
fremtiden.

God læselyst

Jørn/Erik

Magasinet er Cradle to Cradle certificeret, hvilket 
er din garanti for, at papir og trykfarver er produ-
ceret uden kemikalier og tungmetaller registreret 
på Banned List of Chemicals.

Cradle to Cradle certificeringen er en af verdens 
strengeste miljøcertificeringer og den garanterer, 
at et produkt hverken forurener eller bruger jor-
dens begrænsede ressourcer, men derimod indgår 
i naturens egen cyklus. Den sikrer også, at de 

Design/lay-out:
BUSK V/Nikolaj Busk
www.busknikolaj.com

Tryk:
KLS Pure print
www.pureprint.dk



En lysberegning 
er ikke bare en 
lysberegning

Det er egentlig ikke udpræget svært at lave en 
lysberegning, der er funktionel, og som lever op til 
lovens krav om god arbejdsbelysning. Det handler i 
bund og grund om at finde det rette mix af lumen 
og lux og afstemme det med de gældende regler 
og krav.

Men spørger man Henrik Hedegaard, der er teknisk 
salgsassistent i GN belysning, er det så langt fra 
nok. Heller ikke selvom beregningens resultat ligger 
langt over lovens minimumskrav:

-Lavede vi den slags beregninger, ville vores kunder 
aldrig få de opgaver, de lægger billet ind på at løse. 
For os handler det jo om, at vi skal sætte os i 
kundens sted, og finde den rigtige løsning til den 
rigtige pris. I sidste ende er det det, der afgør, om 
installatøren får opgaven, og om der er en økono-
misk gulerod i det for ham.

Jo flere faktorer, der inddrages i en lysberegning - jo større er 
sandsynligheden for, at installatøren løber med opgaven. Af 
samme grund er det hos GN belysning en erfaren elinstallatør, 
der laver de komplicerede beregninger.

Trækker på egen erfaring
Og en gulerod skal der selvfølgelig være – og helst en 
god solid én af slagsen, fortsætter Henrik Hedegaard. 

Af samme grund er det en god ide at indregne en 
lang række andre faktorer som f.eks. adgangsforhold 
og montagetid. Og her er Henrik Hedegaards egen 
baggrund som elinstallatør en stor hjælp:

-Som installatør har jeg selv stået derude og bandet, 
når en eller anden lysberegner har valgt 80 små 
armaturer fremfor 27 store. Havde han valgt de store, 
kunne vi have sparet 53 installationer højt oppe under 
loftet, og dermed kommet hurtigt videre til næste op-
gave, siger han og nævner, at det samme selvfølgelig 
gør sig gældende i forhold til f.eks. adgangsforhold. 

Ud over produkterne og deres morgenlevering, 
er en anden fordel ved GN belysning, at de 
altid leverer flere forskellige beregninger eller 
løsningsforslag, om du vil.”

Ronni Holm Skovsbøll, indehaver af Aulum El-service

“

4 CASE 5

fortsættes på næste side



Her kan overvejelsen være, om det f.eks. er 
muligt at benytte en lift, eller om det er 
den gode gamle stige, som installatøren 
skal have fat i. Er det sidste tilfældet, taler 
det igen for færre - men større armaturer 
for at holde tidsforbruget nede, siger Henrik 
Hedegaard:

-Jeg kan nogle gange næsten få lidt ondt af 
de beregnere, der skal få det store lys-reg-
nestykke til at gå op, men som aldrig selv 
har stået på en stige. Jeg er i hvert fald glad 
for, at jeg har min egen- og mine kollegers 
erfaring at trække på, og en stor del af vores 
beregninger ender da også med, at instal-
latøren faktisk får opgaven, lyder det.

Stor forskel på lysberegninger
Den pointe kan elinstallatør Ronni Holm 
Skovsbøll sagtens skrive under på. 
Han har siden 2014 drevet Aulum El-service, 
der med syv medarbejdere udfører alle typer 
af elektrikerarbejde for både private- og 
erhvervskunder. Og med sloganet ”Altid 
arbejde til tiden” og et udtrykkeligt ønske 
om kun at have glade kunder, er det langt 
fra ligegyldigt, hvordan en lysberegning er 
skruet sammen:

-Nej, det er det bestemt ikke, og der kan 
være meget stor forskel fra leverandør til 
leverandør, siger Ronni Holm Skovsbøll og 
fortsætter:

-Ud over produkterne og deres morgenlever-
ing, er en anden fordel ved GN belysning, at 
de altid leverer flere forskellige beregninger 
eller løsningsforslag, om du vil. Det giver os 
noget at arbejde med og sikrer samtidig, at 
der er en vis fleksibilitet i processen, siger 
han og peger på et andet område, hvor GN 
belysning’s fleksibilitet også var afgørende:
På et tidspunkt havde han nemlig besøg af 
sælgeren fra GN, Allan K. Andersen. Mødet 
drejede sig om en belysningsløsning til en 
lokal virksomhed:

-Der var behov for at opdatere lysbereg-
ningen, og det skulle helst gå lidt stærkt, 
siger Ronni Holm Skovsbøll og fortæller, at 
sælgeren derpå greb telefonen og ringede 
hjem til Henrik Hedegaard, der havde lavet 
den oprindelige beregning:

-Han trak med det samme sagen frem og 
justerede den. Og ti minutter senere var vi 
færdige, lyder det fra Ronni Holm Skovsbøll.

Ingen supertanker
Allan K. Andersen husker også godt mødet 
hos Aulum El-service. Og han er ikke bare 
glad for det endelige resultat, men også for 
selve processen:

-I GN belysning vil vi jo gerne være kendt 
for vores fleksibilitet og tilgængelighed – og 
ikke mindst for at være løsningsorienterede. 
Og så det jo dejligt at høre, at det netop var 
sådan, Ronni oplevede det, smiler han og 
fortæller, at den konkrete sag drejede sig om 
et større antal High Bay armaturer, der skulle 
opdateres til en nyere version. 

Dermed var det ikke nogen helt ubetydelig 
justering af den oprindelige beregning – men 
en justering, der blev lavet hurtigt:

-Jeg plejer at sige, at vi ikke er nogen super-
tanker, der er tvunget til at holde kursen. Vi 
kan sagtens justere retningen undervejs og 
dreje et par grader til den ene eller anden 
side, hvis det er nødvendigt. Sådan har vi 
altid gjort det, og det tænker vi egentlig 
at fortsætte med, lyder det fra Allan K. 
Andersen.

Han trak med det samme sagen frem og justerede 
den. Og ti minutter senere var vi færdige.”

Ronni Holm Skovsbøll, indehaver af Aulum El-service“

Et effektivit og højtydende high bay armatur, primært til 
brug i industrien, lagerhaller og ved større lofthøjder. En 
unik feature er at armaturet har en omskifter for wattagen, 
så der kan skiftes mellem 4 forskellige lumen output. 

DIOLUM HB SUPREME

Jeg kan nogle gange næsten få 
lidt ondt af de beregnere, der 
skal få det store lys-regnestykke 
til at gå op, men som aldrig selv 
har stået på en stige.”

Henrik Hedegaard, teknisk salgsassistent

“
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Unikke produkter skal 
gøre hverdagen lettere

Produktudvikling handler om at kunne se, og 
om at kunne høre. Man skal kunne se, hvor et 
nyt produkt kan gøre kundens hverdag lettere, 
og man skal være i stand til at lytte, når kun-
derne riser eller roser et eksisterende produkt.

Og spørger man civilingeniør og opfinder Nicklas 
Lassen, der driver virksomheden Podovo, er GN 
belysning i stand til begge dele: -De lytter til 
deres kunder, og de tør stille spørgsmålstegn 
ved deres egne produkter. 

Det er enormt frugtbart fordi, de så ender med 
noget, der dækker behovet endnu bedre, siger 
han og peger på udviklingen af DIOSPOT TIGHT 
som et rigtig godt eksempel.

Vil man gøre kundernes hverdag lettere, skal man først og 
fremmest lytte til dem, siger civilingeniør og opfinder Nicklas 
Lassen fra Podovo. Gennem årene har han samarbejdet med 
GN belysning om at optimere og udvikle produkter, der ikke 
bare gør det, de skal – men gør en forskel.

Her havde man hos GN belysning modtaget flere 
henvendelser fra installatører, der var trætte af  
de traditionelle safebokses og klippe-klistre- 
øvelser med dampspærretape. 

Det problem satte man sig for at løse sammen 
med én af Nicklas Lassens tidligere kolleger, 
som straks begyndte at tegne og 3D-printe en 
prototype.

Resultatet blev en læbe, der folder sig ud 
ovenpå dampspærren, når spotten spændes til. 
En ret innovativ løsning, siger Nicklas Lassen, 
der efterfølgende lavede en række produkt- 
optimeringer:

8 9CASE

Det er et fantastisk eksempel på, hvad man 
kan opnå, når man er helt tæt på sine kunder”

Nicklas Lassen, Indehaver af Podovo“
fortsættes på næste side



Der er intet skønnere 
end at tale med sine 
kunder

11FAQ

Derfor er du altid velkommen til at ringe, og til at besøge os på salgskontoret i  
Herning. Men du har travlt – vi ved det. Af samme grund har vi samlet svarene på  
en lille håndfuld ofte stillede spørgsmål, som vi håber, du kan få glæde af:

-I dag er det jo et design, der sparer instal-
latøren for en masse koordination og bøvl 
med safebokses og tape. Dermed er det også 
et fantastisk eksempel på, hvad man kan 
opnå, når man er helt tæt på sine kunder, og 
ser de udfordringer, de står med i hverdagen, 
lyder det.

Tør kaste sig ud i det
Nicklas Lassen fortæller, at han første gang 
kom i kontakt med GN belysning i 2018. 
Siden da har samarbejdet udviklet sig, og det 
er blevet til en række optimerede produkter – 
plus nogle helt nye.

DUO Bitsholderen er et eksempel på det 
sidste – og et bevis på, at GN belysning tør 
kikke ud over de etablerede produktkategor-
ier, siger han:

-Udfordringen var, at DIOSPOT TIGHT har 
to 80 mm skruer, der helst skal spændes 
jævnt og nogenlunde samtidigt. Det kan man 
sagtens gøre ved at skifte frem og tilbage 
mellem dem med skruemaskinen, men det 
tager tid. Så GN ringede og spurgte, om jeg 
havde én ide.

Og eftersom Nicklas Lassen har udviklet alt 
fra spiseligt service til medicinsk udstyr og 
satellitkomponenter, tog det ham heller ikke 
ret lang tid at komme op med en løsning her.

Den bestod i en helt ny type bitsholder, 
der ved hjælp af tandhjul og svingarme gør 
det muligt at spænde de to skruer i én og 
samme arbejdsgang. Altså to fluer med et 
smæk, om man vil. 

Dermed er Duo Bitholderen ikke bare et 
effektivt værktøj, der halverer montagetiden, 
siger Nicklas Lassen. Det er også et bevis på, 
at hans eget motto holder stik:

-Jeg plejer at sige, at udvikling af nye 
produkter kan virke mere uoverskueligt, end 
det i virkeligheden er. Min pointe er, at når vi 
kan spalte atomer og sende sonder til Mars, 
så kan vi selvfølgelig også løfte belysning-
sartikler og lignende op på et endnu højere 
niveau, lyder det.

Mere komplekst og mere  
spændende
Men det betyder nu ikke, at arbejdet med be-
lysningsartikler er en let disciplin – slet ikke. 
Nicklas Lassen peger tværtimod på komplek-
siteten som det, der adskiller GN belysning 
fra hans øvrige kunder:

-GN producerer jo i meget store styktal 
og kommer dermed ud til en bred vifte af 
installatører, der har forskellige grader af 
kendskab til produkterne. Dertil kommer, at 
f.eks. spots installeres i mange forskellige 
omgivelser og i mange forskellige material-
er. Det er alt sammen forhold, som vi skal 
forsøge at tænke ind i designet, så alle får 
den bedst mulige oplevelse med produktet, 
siger han og nævner medicinsk udstyr som 
den diametrale modsætning:

-Det er produkter, der anvendes under meget 
mere ensartede forhold, og som desuden er 
målrettet en gruppe, der måske er instrueret 
i brugen. Det er en stor forskel, som gør 
udviklingsarbejdet for GN væsentligt mere 
komplekst, men også meget mere spæn-
dende, lyder det.

Kan jeg montere LED-bånd 
direkte i alu-skinnen?

Hvordan installerer jeg en 
Dali/Push-Dim Driver?

Hvilke spots må jeg montere i  
område 1 og 2 på badeværelser?

Hvor langt er min pakke?

-Ja, men husk at affedte skinnen først, så den 
bedste vedhæftning opnås. Du kan f.eks. benytte 
vores alkoholbaserede DIOFLEX Renseserviet

-Du er velkommen til at ringe, men en 
grundig vejledning kan også findes på vores 
hjemmeside. Søg f.eks. på varenummer 
910125 og åben Produktark nr. 2. 

-DIOSPOT 30 og DIOSPOT 40 er IP44 og 
må derfor monteres i område 1 og 2.

På gnbelysning.dk kan du få det fulde overblik - 
døgnet rundt. Gå til Kundecenter – Mine Faktura 
og klik på Track & Trace. Husk også, at du ved 
onlinebestilling kan vælge, om du vil adviseres 
via mail eller SMS, når pakken er leveret.

10 CASE

Ideerne bliver fintænkt, når produktchef, indehaver og civilingeniør mødes



En elinstallation 
må gerne have 
lidt wow-effekt

12 CASE 13

Skab en unik og flot belysningsløsning 
med DIOFLEX LED bånd og alu profil 
skinner. Her finder du et meget bredt  
sortiment med 5 års garanti og hvor  
kvalitet og ydelse er helt i top.

DIOFLEX LED bånd

Kunden havde en række håndfaste krav til belysningen i sit nyistand-
satte køkken i Hasseris ved Aalborg:

Først og fremmest brød han sig ikke om spots, så hans ønske om 
up- og downlight skulle realiseres på en anden måde. Derud ville han 
gerne, hvis hele herligheden kunne styres fra mobilen - og sidst men 
ikke mindst, så måtte løsningen absolut ikke være kedelig…

Mads Sørensen fra Klarup El-Service smiler, mens han fortæller 
historien. For er der noget den syv mand store installatør-virksomhed 
er god til, så er det unikke løsninger.

Så det var et godt match, siger han:

Hos Klarup El-Service tænker man gerne 
ud af boksen – og gerne ved hjælp af 
alu-skinner og LED-bånd i lange baner.

-Vi er af den overbevisning, at en elinstallation gerne må være lidt 
sjov og have lidt wow-effekt. Så vi var i helt samme boldgade, som 
kunden, siger han og fortæller, at alu-skinner og LED-bånd fra GN 
belysning ofte er det, installatørerne griber ud efter, når kreativiteten 
for alvor skal blomstre.

Og sådan gik det også hos kunden i Hasseris:

-Vi spillede nogle forskellige ideer frem og tilbage, og kom frem 
til en løsning med en nedhægt alu-ramme med LED-bånd. Det er 
et design, der både giver et behageligt uplight, og et godt og klart 
downligt over kogeøen, siger Mads Sørensen og tilføjer, at hele 
herligheden selvfølgelig kan dæmpes og styres med Philips Hue og 
Zigbee.

Fremragende kundeservice
Mads Sørensen fortæller, at resultatet faldt så meget i kundens 
smag, at han også bad installatørerne om at lave en LED-løsning i 
husets badeværelse:

-Her benyttede vi sorte skinner for at skabe kontrast og for at fange 
rummets linjer og binde det endnu bedre sammen, siger han og næv-
ner, at belysningsartiklerne hertil også kommer fra GN i Herning.
Faktisk har Klarup El-Service altid handlet der, og det er der flere 
årsager til, siger han:

-Én af dem er, at man ikke behøver være en stor virksomhed, for at 
blive taget alvorligt af GN belysning. Én anden er, at de bare griber 

bolden, og desuden har en fremragende kundeservice, der inklude-
rer et overskueligt kundecenter på hjemmesiden og ikke mindst en 
smidig dag til dag-levering.

-Og så vil jeg også nævne det meget brede og veludbyggede 
sortiment, som hjælper os med at skabe de helt rigtige og unikke 
løsninger. Det er både vi og vores kunder rigtig glade for, lyder det 
fra Mads Sørensen. 

De griber bare bolden, og har en 
fremragende kundeservice”

Mads Sørensen, direktør i Klarup El-Service “ Klarup El-Service blev bedt om at 
skabe en køkkenbelysning uden 
spots, og som absolut ikke måtte 
være kedelig. Og det gjorde de så.

fortsættes på næste side



14 CASE 15

Kundens ønske om en unik løsning passede 
som fod i hos Klarup El-Service: ”Spørger du os, 
må en elinstallation gerne være sjov og have 
lidt wow-effekt”, siger direktør Mads Sørensen.

LED-belysningen på badeværelset i 
Hasseris er langt fra traditionel, men 
fanger rummets linjer på bedste vis.

Alu-skinne og LED-bånd 
leverer up- og downlight 
i forskellige temperaturer. 
Dermed er både hyggen og 
det gode arbejdslys sikret. 

Der er højt til loftet i kundens nyrenoverede 
hus i Hasseris ved Aalborg. Og når man ikke 
er fan af spots, er det godt at have en kreativ 
installatør ved sin side. 

Den sorte alu-skinne og LED-bånd 
fra GN, skaber overgang mellem 
loft og væg.



Spar tid!

Hvorfor nøjes med at skrue én skrue i ad gangen? 
Med vores unikke DUO Bitsholder sparer du tid ved montage af down-
lights, forfradåser og en masse andet el materiel. 

Den dobbelte bitsholder er særligt velegnet ved montering af DIO-
SPOT TIGHT, som er et andet af vores egenudviklede produkter. 
Her sikrer bitsholderen en lynhurtig og ensartet tilspænding af de to 
skruer, så den patenterede læbe slutter helt tæt mod dampspærren.

Bitsholderen har variabel centerafstand og passer til alle typer 
skruemaskiner. 

Mere plads, færre skruer og hurtigere montage. 
Det er essensen i den nye terminalboks, som vi har udviklet til det 
danske marked.

Boksen har rigeligt med plads til to femleder-kabler, og desuden 
stor afstand mellem terminaler og aflastning. Det sidste betyder, at 
kablerne ikke behøver afisoleres millimeterpræcist.

Aflastningen er desuden integreret i boksens låg, så du slipper for 
skruer og bøjler. Når lederne er monteret i push-klemmerne, trykkes 
låget ganske enkelt på plads, og sikrer en god, solid aflastning.
De fleste af vores spots og armaturer er udstyret med terminalbok-
sen, og det samme gælder for vores paneler, hvor driver og boks er 
forbundet.

Dermed er det slut med pillearbejde, og du kan videresløjfes helt 
uden problemer.

To skruer med et smækNy terminalboks gør op med pillearbejde

Fakta: Fakta:
• Plads til femlederkabler
• Stor afstand mellem terminaler og aflastning
• Ingen skruer og aflastningsbøjler
• Skrueløse push-klemmer

• Spænder to skruer i én arbejdsgang
• Sikrer lufttæt montage af DIOSPOT TIGHT
• Variabel centerafstand garanterer  

alsidighed

Verdens 
største pære

Dit elektronikudstyr rummer værdifulde 
materialer som f.eks. guld, kobber og 
nikkel. Alene din mobiltelefon indehol-
der op til 60 forskellige grundstoffer, 
der kan genanven des i nye telefoner og 
smykker.

Men hver femte husstand smider des - 
værre mobiltelefonen ud med hushold-
ningsaffaldet, så den bliver brændt. 
Mange tror nemlig, at det er den eneste 
måde, de kan beskytte deres data på. 

Din gamle mobil er guld værd

Verdens største glødepære findes i USA. 
Den er 4,3 meter høj, vejer otte tons 
og sidder på toppen af   Thomas Edison 
Memorial Tower i Edison, New Jersey.

Thomas Edison opfandt faktisk ikke  
den før ste glødepære. Men han 
videreudviklende og forbedrede den, så 
den i 1879 blev praktisk anvendelig og 
dermed fik kommerciel værdi.

Kilde: oliverheatcool.com

Mikrobølge-
ovnens ur er 
en strømtyv
Selvom det lyder mærkeligt, så bruger en 
typisk mikrobølgeovn mere elektricitet på sit 
digitale ur, end på at opvarme mad. 

For mens opvarmning af mad kræver mere 
end 100 gange så meget strøm, som at drive 
uret, står de fleste mikrobølgeovne ubenyt-
tede hen - i standby-tilstand - mere end 99 
% af tiden. 

Og de er langt fra alene… En familie i Dan-
mark bruger i gennemsnit 400 kWh om året 
alene på standby.

Kilde: economist.com og energifyn.dk

Men afleverer du din brugte mobil, tablet 
eller laptop i ”småt elektronik” på gen-
brugspladsen, sørger godkendte operatører 
for en sikker håndtering og for, at 87% af 
materialerne bliver genbrugt.

I forhold til guld betyder det, at klimaet 
skånes for 80% af den CO2, som ellers ud-
ledes ved traditionel udvinding af metallet. 

Kilde: El-retur.dk 

Nej, er det 
rigtigt!

16 17SPAR TID
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Det er helt afgørende, at 
jeg kan bestille varer hjem 
til dagen efter.”

Maj-Britt Biller HØJ EL & AUTOMATION

“
19

En leverandør skal 
fremfor alt være 
nem at handle med
Med 85 leverandører og 1700 varenumre fordelt på 300 m2, har butiksassistent 
Maj-Britt Biller fra Høj El & Automation i Ejstrupholm masser at se til. 
Af samme grund er det afgørende, at hendes leverandører er nemme at handle 
med, siger hun.

Høj El & Automation i Ejstrupholm er en 
virksomhed, der favner bredere end de fleste. 
For ud over traditionelle elinstallationsopga-
ver i alt fra private boliger til landbrug og 
industri, løser de 44 ansatte også automa-
tionsopgaver for bl.a. Dan Cake og OK Snacks.
Og dertil kommer så driften af en kæmpestor 
butik, med alt fra hårde hvidevarer til lys-
kilder og brugskunst. Alt i alt er der tale 
om 1700 varenumre fra ikke færre end 85 
leverandører, hvilket giver butiksassistent 
Maj-Britt Biller og hendes kollega en hel del 
at se til:

- Ja, vi keder os bestemt ikke, smiler hun og 
fortæller, at det ud over at bestille varer og 
ekspedere kunder i butikken, også er dem, 
som elektrikerne ringer hjem til, når de skal 
tjekke lagerstatus eller lignende.

Nemme at handle med
Med så mange bolde i luften, er alt der 
trækker i retning af større overskuelighed og 
mindre bøvl et velkomment indslag – og det 
gælder også i forhold til leverandørerne:
- Udover at produkter og pris selvfølgelig 
skal være i orden, så skal en leverandør jo 
bare være let at handle med, siger Maj-Britt 

Med DIOLUX lyskildesortimentet, kan der findes en 
lyskilde til enhver kundes behov. Her er kvaliteten 
og det brede sortiment i højsædet.

DIOLUX lyskildesortiment

Biller og peger på den mangeårige samar-
bejdspartner, GN belysning, som et godt 
eksempel:

- Det er den type leverandør, der er med til 
at gøre mit arbejde lidt lettere. De har f.eks. 
et kundecenter på deres hjemmeside, som 
jeg bestiller varer fra. Det er enkelt og over-
skueligt, og jeg behøver ikke at starte forfra, 
hvis jeg bliver afbrudt, når der pludselig er 
kunder i butikken, siger hun og nævner, at 
overskueligheden går igen på emballagerne 
fra GN. 

- De er bare lette at afkode, så man ikke er i 
tvivl om hvad, der er inde i pakkerne, lyder det. 

Bredt sortiment og hurtig levering
En anden kvalitet, Maj-Britt Biller fremhæver 
ved GN belysning, er den hurtige levering. 
Bestiller hun inden kl. 17, har hun varerne 
dagen efter. Og er situationen helt akut, kan 
hun faktisk også få leveret midt om natten:
- Det er helt afgørende, at jeg kan bestille 
varer hjem til dagen efter. Ellers kører kun-
derne simpelthen videre, siger hun og tilføjer 
at Høj El & Automation stort set kun fører 
lyskilder fra GN belysning. Med mere end 60 

forskellige varianter dækker det så rigeligt 
kunders behov.

Dertil kommer et bredt sortiment af el-mate-
riel fra samme leverandør – et sortiment, der 
spænder fra sensorer og LED-armaturer til 
stikpropper og forlængerledninger:

- Generelt passer deres sortiment bare rigtig 
godt til vores butik og vores kunder. Derfor 
har vi også samarbejdet med GN i mere end 
20 år, og opbygget et rigtig godt forhold til 
dem, siger hun og nævner GN’s konsulent, 
der ofte besøger butikken i Ejstrupholm:

- Allan Andersen er jo bare en guttermand 
og min personlige livline, griner Maj-Britt 
Biller og fortæller, at det er Allan der 
kommer ud og præsenterer nye produkter, 
svarer på bunkevis af spørgsmål, og som er 
behjælpelig med f.eks. lysberegninger, hvis 
Høj El & Automation skal afgive et tilbud.

- Der er ikke så meget pjat med Allan. Han 
er lydhør og effektiv, og får bare tingene til 
at ske. Og det kan vi jo rigtig godt lide, lyder 
det fra Maj-Britt Biller.
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Vi vil være nemme 
at have med at 
gøre – både for dig 
og for miljøet

I GN belysning er vi klar over, at vi har et 
samfundsansvar. Det tager vi på os, og vi 
arbejder hver eneste dag med at gøre vores 
forretning endnu grønnere.   

Som udgangspunkt har vi valgt FN’s 17 
verdensmål, hvor vi fokuserer på Ansvarligt 
Forbrug og Produktion. Vi tror, det er der, vi 
kan bidrage mest. 

Cirkulær emballage
Som en del af klimaindsatsen fjernede vi 
i 2021 al plastemballage i 90% af vores 
DIOLUX lyskildesortment, resten kommer i 
2022. Vi arbejder på, at vores øvrige forbrug 
af plast i fremtiden vil være baseret på 
genbrug.

Vi kan også fortælle, at vores papkasser 
allerede er FSC certificerede, og at virksom-
hedens øvrige pap- og papiremballager også 
vil blive det.

Har du i øvrigt bemærket, at der ikke altid 
står GN belysning på kasserne, når du mod-
tager varer fra os? 

Det er fordi, vi genbruger de kasser, som vi 
selv modtager varer i. Som fyld anvender vi 
naturligvis genbrugspapir.

GRØN OMSTILLING

Vi er også stolte over, at vores interne ar-
bejdsgange på lageret i Herning ikke lægger 
beslag på papir. De er 100 % elektroniske.

Genbrug af elektronikaffald
Vi er selvfølgelig også medlem af Elretur, der 
er en non-profit medlemsorganisation. Orga-
nisationen hjælper os, og mange andre, med 
at overholde EU’s krav om genanvendelse og 
sikker bortskaffelse af el artikler.  

Sammen med Elretur kan vi garantere, at 
gamle produkter enten får et nyt hjem, eller 
bliver genanvendt forsvarligt.

Miljøvenlige tryksager
Det magasin, du sidder med i hånden lige nu, 
er i øvrigt Cradle to Cradle certificeret og helt 
CO2-neutralt. Men vi stopper ikke her. Vores 
øvrige tryksager skal også certificeres. Det 
er din garanti for en ansvarlig produktion, og 
for papir og trykfarve helt uden miljøskade-
lige stoffer. 

Vi forsøger at tage et ansvar.  
Vi håber, du bifalder indsatsen.
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Få GN lige 
ved hånden

Vidste du det? 

Som installatør har du sikkert prøvet mere end en enkelt gang 
at stå ude hos en kunde og mangle en vare eller en produkt-
specifikation. Med GN på mobilen kan du undgå det scenarie.
GN på mobilen er en hurtig vej til gnbelysning.dk  -  det betyder, 
at du kan se lagerstatus, lægge varer i kurven eller bestille til 
dagen efter. Du kan tjekke dine favoritlister, ordre- og faktura-
oversigt og meget andet.

Det er nemt – ta’r kun 2 min

4.  Og bum, så har du  
GN belysning ved hånden

4. Og bum, så har du  
GN belys ning ved hånden.

1. Åben gnbelysning.dk i safari, 
tryk på firkanten med pil op

2. Føj gnbelysning.dk til din 
hjemmeskærm

3. Tryk tilføj

1.  Åben gnbelysning.dk i Google 
Chrome, tryk på de 3 prikker 
oppe i højre hjørne 

2. Føj gnbelysning.dk til 
din startskærm

 3. Tryk tilføj

VIDSTE DU DET

IPhone:

Android:



Jeg fylder snart 50, og mine knæ har aldrig været glade 
for at kravle rundt på spærene. Med det her system kan 
jeg stadig stå på mine ben, når jeg når frem til fyraften.”

Tue Braas, Elektriker hos JT EL-PRO
“

Lynhurtig montering  
– og ingen smadrede knæ!

Med 300 spots i et aktuelt projekt, er montagetiden langt fra ligegyldig. Elinstallatør 
Tue Braas opdagede DIOSPOT TIGHT, og har ikke set sig tilbage siden da.

Det bliver mere og mere almindeligt, at damp-
spærren placeres direkte ovenpå loftsbeklæd-
ningen, og at den dermed gennembrydes, når 
elektrikeren monterer diverse spots.

Og at det kan være et cirkus at få damp-
spærren tæt igen med safebokse, tape og 
forskruninger, kan elinstallatør Tue Braas fra 
JT EL-PRO på Fyn skrive under på.

Så da han for nogle måneder siden fik en 
opgave, der inkluderede montering af 300 
spots, satte han sig til at søge på nettet: 
“Jeg tænkte, at der simpelthen måtte findes 
en smartere løsning. Den traditionelle tager 

jo en hulens tid, og er vanvittigt hård ved 
knæene, fordi man er nødt til at kravle rundt 
oppe i spærene, lyder det.”

Det virkede sgu
Efter lidt tid, fandt han DIOSPOT TIGHT fra 
GN belysning. Produktet påstod at være en 
langt lettere løsning, som både sparede tid, 
og som også kunne monteres nedefra. Dertil 
kom det helt afgørende - at systemet var 
testet og godkendt af FORCE Technology 
og dermed gjorde blower-door testen til en 
barneleg.

Det var jo næsten for godt til at være sandt, 
smiler Tue Braas. Men jeg bestilte alligevel 
et par spots hjem, og fik dem testet:

Og det virkede sgu! De er superlette at 
montere – man borer bare hul i loftsbe-
klædningen nedefra, stikker spotten op og 
spænder skruerne. Færdigt arbejde! Jeg vil 
tro, vi sparer omkring 20 minutter på hvert 
enkelt spot, og blower door testen har de 
også bestået med glans, lyder det.

DIOSPOT TIGHT er den første indbygningsspot konstrueret 
specielt med henblik på at holde installationen lufttæt efter 
installering i loftkonstruktioner, hvor dampspærren er lagt 
mellem forskalling og loft.

DIOSPOT TIGHT

fortsættes på næste side
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Din nye  
bedste ven!

DUO bitholderen er et super enkelt tilbehør/
værktøj, som skruer to skruer i på én gang. 
Begge skruer bliver fæstnet synkront og 
uden skævvridninger. Du monterer nemt ek-
sempelvis spot i én arbejdsgang og dobbelt 
så hurtig, da du undgår at skulle spænde 
skruerne en ad gangen.

Den unikke bitsbolder har endda justerbar 
centerafstand, som kan justeres fra 38-65 
mm., og passer derfor perfekt til både DIO-
SPOT TIGHT og andre spots.

Uhyre enkelt, siger Tue Braas:
“ GN belysning har ovenikøbet udviklet en 
dobbelt bitholder til skruemaskinen, så man 
kan spænde begge monteringsskruer samti-
digt. Så bliver det altså ikke nemmere “, siger 
han og tilføjer, at der nu står DIOSPOT TIGHT 
på alle de spots han og hans 18 medarbej-
dere monterer direkte gennem dampspærren.

Alle er glade for konceptet – ikke mindst 
mester selv!

DUO bitholderen er et universal 
stykke værktøj, som passer til 
en almindelig skruemaskine, 
og hvor bitsene kan udskiftes 
til andre typer.

DUO 
BITHOLDEREN

CASE

Det bliver ikke nemmere.”

Koffi Adjawlo, Elektriker hos JT EL-PRO“
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DIOLUM ALEXA II er et LED armatur med en 
jævn lysdistribution og lav blænding samt 
mange montagemuligheder såsom påbygn-
ing, nedhængning i wire eller kan nedlægges 
i T-skinne loft uden brug af tilbehør

Leveres med DALI driver, som indstilles på 
det ønskede antal watt/lumen. Kan ligeledes 
kobles som push dim funktion, hvor der kun 
skal monteres enafbryder med fjeder, for at 
tænde/slukke og dæmpe. Max. 50 stk på én 
tænding.

Specifikationer:
· SDCM<3
· 50.000 levetimer 
· Kun til indendørs brug
· Omgivelsestemperatur 0°C til 40°C
· 5 års garanti
· Flimmerfri (flickerfree)

Varenr. 910128

Alu skinne 2m til LED bånd. Skinne i høj 
udgave for påbygning eller nedhængning i 
wireophæng. Kun til indendørs brug

Maks. bredde LED bånd:  20mm

Tilbehør:
·  Forskellige montagebeslag,  

endestykker m.m.
·  1 og 2 meters længde
·  1 og 2 meters afdækninger
·  op til 3 farver

Varenr. 510875

DIOLUM HB supreme er et effektivt high 
bay armatur, som primært er til anven-
delse i industrien, haller mm. og ved større 
loftshøjder. Armaturet kan nedhænges i wire 
eller der kan tilkøbes montagebeslag for 
montering på loft/væg. 

Montering af kabler foretages let og simpelt, 
i den store tilslutningsboks. Armaturet har 
omskifter for wattage/lumen output og der 
kan skiftes mellem 4 forskellige lumen 
output på hver armaturtype.

Specifikationer:
· IK10 
· 5 års garanti 
· 180lm/W
· 4000 kelvin 
· 110° spredningsvinkel 
· 50.000 levetimer 

Varenr. 846203

Vi har strømlinet vores serier af lyskilder og 
præsenterer et helt nyt sortiment af vores 
kendte DIOLUX lyskilder. 

Fremover er alle DIOLUX lyskilder udført med 
opalt glas, som giver et dejligt blødt lys. De 
nye serier får emballager med et helt nyt 
design, hvor der er sat fokus på et enkelt 
men også flot udseende. 

Alle lyskilderne er som altid med 3 års 
garanti og fremover også flimmerfrie.

Specifikationer:
· 3 års garanti
· 15.000 timers levetid
· 3 typer
· Tænd/sluk
· Dæmpbar
· 3 DIM
· Udført i opal glas

LED bånd hvor selve LED´en er udført i én 
lang stribe, med 480 LED pr. meter
Dette giver en utrolig jævn belysning, uden 
synlige prikker. Udført med 3M tape på 
bagsiden.

Bredde:  8mm
Højde:    2mm
Længde: 5m (med 2m ledning i hver ende)
LED båndet kan klippes for hver 5cm

Max. systemlængde 10m

Specifikationer:
· Til indendørs brug
· 5 års garanti
· LED
· 1500 lumen pr. meter
· Dæmpbar med Dioflex controller/dæmper
· 50.000 levetimer

Varenr. 827329

DIOSPOT TIGHT løser problemet med utætte 
spotinstallationer og besværlige arbejds-
gange, i nybyggeri og renoveringer, hvor 
dampspærre sidder mellem forskalling og 
loft. Monteres direkte i isolering og brand-
bart materiale, nemt og effektivt med Torx 
10 skruesystem. Det patenterede system gør 
at spotten sluttet helt tæt mod dampspær-
ren. Frontringen er udført med dobbeltfjeder 
funktion, som sikrer at denne sidder helt 
tæt mod loftet, uanset lofttypen. Lufttæt. 
installation i én arbejdsgang.

Specifikationer:
· 5 års garanti
· Udskæringshul Ø75mm
· Diameter Ø87 mm
· Indbygningshøjde 95mm
· For lofttykkelse mellem 19 og 68mm
· CE godkendt og patenteret

Varenr. 451990

Produktoversigt

DIOLUM ALEXA II DIOFLEX Alu profil LINEA20DIOLUM HB supreme DIOLUX LYSKILDERDIOFLEX COB DIOSPOT TIGHT
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Tjek gnbelysning.dk
- for yderligere specifikationer  

og datablade.



GN Belysning A/S
Birkegaardsvej 4

7400 Herning
T: 9722 0817

gnbelysning@gnbelysning.dk
www.gnbelysning.dk– NEM AT HANDLE MED

Følg os

Få varerne inden kl. 7.00 næste morgen
Med et sortiment på mere 4000 varenummer - alle lagerførte i Herning - sikrer vi, at du får en stabil og hurtig levering.
Bestiller du inden kl. 17.00 i webshoppen, kan du få dine varer leveret inden kl. 7.00 næste morgen!

Webshop med god service og inspiration
Med en stærk søgefunktion finder du nemt de enkelte produkter, som er under støttet af specifikationer og vejledninger.  I dit kundecenter på gnbelysning.dk. kan 
du hurtigt lave favoritkøbslister, følge ordre/faktura-historik m.m. Du finder også god inspiration fra dine kollegaers erfaringer med vores produkter og service.

Understøtter flere sagsstyringssystemer
Vi er med på alle gængse indkøbs- og sagsstyringssystemer, så det passer til din forretning.

Projekter og lysberegning
Når belysningen skal leve op til krav og standarder, laver vi hurtigt en lysberegning, så du kan få projektet i hus.

Dialog og fællesudvikling
Vi udvikler produkter sammen med dig. Ud fra dine udfordringer og ønsker, danske installationsprincipper samt vores tætte samarbejde med leverandører, leverer 
vi produkter, som gør din hverdag nemmere.

Cirkulær økonomi
Alle produkterne lever naturligvis op til lovkrav fra det danske og europæiske marked. Med medlemskab af el-retur (WEEE) bidrager vi til øget fokus på 
genanvendelsen af elektronikaffald.

GN belysning A/S er 100% danskejet, har mere end 20 års erfaring som leverandør af el- og belysningsløsninger  
– og så er vi NEM AT HANDLE MED.

Mere end du tror...


