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Tack för de första tio åren!

Swefico har sedan 2010, tillsammans med sina EU-baserade leverantörer, sålt
och marknadsfört olika slags belysningslösningar. Vi skickar ett stort tack till alla
våra kunder genom åren och passar nu på att introducera nya leverantörer med

riktigt intressanta belysningslösningar. Swefico öppnar även upp ett nytt
affärsområde: Infrastruktur inom idrott- och sportanläggningar.

Presentation - Parkering

Det jämna och bländfria ljuset från BB
Lightpipes EVO-armaturer lyser

numera upp 550 p-platser i ett nytt P-
hus i Västerås (Dockan).

Samma armatur passar även till
cykelparkeringar! Vi har också ökat

armaturutbudet för p-miljöer. Se mer i
bifogad presentation.

Med seTuplightnings affärskoncept
kan vi kunden skräddarsy sin egen

armaturlösning, både till form och olika
slags trämaterial.

https://view.minutemailer.com/koPKaFKlpCKGBjO/d979d5dca15859b29f6002352184130d/111bc4e97f60550b85173e3eb9880cc2
https://link.minmailer.com/r/npDeomW8
https://link.minmailer.com/r/QMB532jE
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Den unika "Look-Feel-Smell"-
armaturen är något extra. Den

textilklädda armaturen, Donut, piggar
upp vilken lokal som helst.

Ekologiskt, miljövänligt och trendigt!

Vårt nya produktkalog

Videofilm Saltsjöqvarntunnel

Swefico har nyligen belyst en ca 250m
lång vägtunnel i Nacka. Bytet till EVO
ökar ljusupplevelse och trafiksäkerhet

i tunneln till Saltsjöqvarn Kaj.

Lång livslängd i kombination med lågt
underhållsbehov och bra skyddsklass
(IK10+) gör att en investering i EVO´s

är lönsamt, speciellt i tunnelmiljöer.

Swefico breddar sitt erbjudande inom
p-miljöer med ett komplett utbud av

hård- och mjukvara inom p-guidning.

Med ParkEyes totallösning uppnås en
högre kundnöjdhet, bättre

parkeringsupplevelse och ökade
intäkter. Flera kameralösningar ökar

säkerheten i parkeringshuset

ParkEyes presentation

Ideallux har tagit fram ett
högintressant utbud inom det

arkitektoniska området.

Look Up är Italiensk design som bäst,
med flera läckra armaturer för både
hemmet och den offentliga miljön.

Katalog LookUp

https://link.minmailer.com/r/17WaMGWp
https://link.minmailer.com/r/zNWlJ8D2
https://link.minmailer.com/r/A5jx2EBO
https://link.minmailer.com/r/VkWRgRjG
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Light Cognitive(LC) är årets segrare i
kategorin Lighting Design 2020,

Dezeen Awards. Konkurrensen var
hård och juryns motivering lyder: "This
project addresses the importance of

light in our lives. It is not so much
about form and shape, but more about
human reactions and within a space. It
is about the light, not the lamp itself."

Varför inte göra som många modehus
gör...välja LC´s articifiella och naturliga

dagsljus...som ökar vårt välmående,
bidrar till bättre sömn och t.o.m. höjer

ytans / fastighetens värde.

Armaturlösningar Light Cognitive

Zpark´s flexibla laddboxsystem bidrar
verkligen till att framtiden är elektrisk!

Boxen monteras direkt i befintlig
motorvärmarinsats och sedan är det
bara att ladda elbilen och/eller värma

bilen. Systemet innehåller en
egenutvecklad app och tillsammans

med bl.a. lastbalansering samt
integrerad betalningslösning gör Zpark

till en av marknadens smartaste
laddlösningar.

Läs mer om de nya kraven för
laddning av elbilar och

investeringsstöd i Boverkets rapport
2019:15.

mer Zpark laddning

Tillsammans med AD-lux Oy har vi
levererat belysning till IKEA-

varuhusets snickeri i Haparanda. AD-
Linear armaturer på 5.2m ger en
mycket bra arbetsbelysning och
bidrar till en säkrare arbetsmiljö.

 

https://link.minmailer.com/r/O9B07yDG
https://link.minmailer.com/r/nJDnPeW1
https://link.minmailer.com/r/Y0jXvaBM


2020-12-21 Tack för de första tio åren!

https://view.minutemailer.com/koPKaFKlpCKGBjO 4/5

Vi presenterar en smäcker och
effektiv områdesarmatur. Flera
linsalternativ och en kompakt

konstruktion gör den lämplig för
många behov och miljöer.

Produktblad  AD Zone 130

Produktkatalog Lanzini

Lanzini från Italien har tillverkat
armaturer sedan 1960 och de har ett
brett och väldesignat utbud för inom-

och utomhusmiljöer.

Vi ser många möjligheter i att belysa
infrastruktur- och industriprojekt samt
anläggningar som kräver kvalitativa

armaturer för höga höjder.

Under 2021 startar vi upp ett nytt
affärsområde inom idrottens värld.

Genom samarbetet med RSI
(Recrerational Sports Infrastructure)

kan vi leverera, utöver
arenabelysning, även lösningar för
sport-och eventhallar, golvsystem,
natur- hybrid- och konstgräs och
utveckling av sportprestationer.

RSI är en Green Business-leverantör,
läs mer i bifogad broschyr!

Broschyr RSI

Det senaste året har varit fullt med utmaningar med utbredd pandemi och dess
följdverkningar i spetsen. Med kommande vaccinering, hoppas vi på ett ljus i

tunneln och att vi kan gå tillbaka till det normala under nästkommande år.
Swefico med samarbetspartners önskar Er alla en fridfull jul och ett riktigt Gott

Nytt År! Väl mött under vår resa till ett nytt decennium.

https://link.minmailer.com/r/n1jo9NBk
https://link.minmailer.com/r/bNjrR9ja
https://link.minmailer.com/r/KlBK2MDg
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info@swefico.se
070-590 08 64
www.swefico.se
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