


OM OSS

Våra värden

1996 startade paret Björn & Jessica Hultqvist belysningsföretaget  
Designlight Scandinavian AB. Med utgångspunkt i Moheda har grossist och  
tillverkningsföretaget utvecklats till ett av de ledande inom LED-belysning.
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•  Omsatte 123 miljoner 2020
•  Nytt lager och kontor i Moheda sedan 2011.
•  Tilldelades Gasellen 2013, 2014 och 2018
•  Mästar Gasell 2019
•  Nominerades 2013 till “Årets designpolicy”  
 i designregion Småland

•  Utsågs till Årets Företagare i Kronoberg 2014
•  Vinnare av Elfack Design Award 2011 & 2015
•  Elmässans Innovationspris 2017
• Silver 2019 Ecovadis CSR Rating
•  Certifierat Guldbolag 2015-2020
•  Högsta kreditvärdighet Bisnode AAA 2013-2020

OM OSS

DB-236

elmässan 2016
VINNARE

2011

Vinnare av:

2015



DESIGN OCH FUNKTION ÄR VIKTIGT FÖR OSS
Vi är med och styr alla steg i processen av produktutveckling. Det handlar om tidskrävande processer  

där all tillverkning sker efter vår egen design, med fokus på smidighet och hög kvalité.



VÅRA VARUMÄRKEN

En dimbar och användarvänlig  
armatur med bra prestanda  
där montering kan utföras  

direkt mot isoleringen.

En produktserie med marknads- 
ledande prestanda, elegant design 

och högklassig kapacitet.  
I denna serie ingår 7 års garanti.

Sedan 1996 har grossist- och  
tillverkningsföretaget utvecklats  

till ett av de ledande inom  
LED-belysning.

Design, Kvalitet och
tidlösa former sedan 1996.

Sveriges bästa billiga 
downlights EXCLUSIVE

Prisbelönt sortiment för 
proffs och yrkesfolk

Vårt prisbelönta sortiment
av enkla, snygga och kvalitativa 

armaturer för yrkesfolk och proffs.
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LED FOR WORKERS är vårt prisbelönta sortiment av enkla, snygga och  
kvalitativa armaturer som är enkla och framförallt säkra att installera

Större delen av dessa artiklar är avsedda för montage i apparat-, kopplings-, multi- och takdosor.



Sveriges bästa, billiga downlight
En dimbar och användarvänlig armatur med bra prestanda där monteringen kan utföras direkt mot isoleringen.

M–PENNYSIX PACK

x 6 x 6



SILVER PÅ ROSTFRITT  STÅL

BLANK ALUMINIUM

GULD

KOPPAR

MÄSSING

BLANK ALUMINIUM
Design: Björn Hultqvist 



Den optimala utformningen borgar för helt nya möjligheter  
gällande smidig installation och placering av armaturen.

Vinnare av:

2015

 MONTERA DIREKT MOT ISOLERINGEN
 MYCKET LÄTTMONTERAD
 5.4W/6.8W OCH HELA 620 LUMEN
 BÅDE I 2700K & 3000K
 ENDAST 34 MM INBYGGNADSDJUP
 VINKLINGSBAR, IP44



Modulstrålkastare & High Bay med överlägsen kvalitet för olika ändamål
Designlight kan som marknadsledande leverantör av LED-belysning erbjuda strålkastare för varierande ändamål och av högsta kvalitet.

Strålkastarna har kapacitet att belysa parkeringar, fotbollsplaner, skidbackar och liknande större anläggningar. 

Den robusta konstruktionen med en hög ljusstyrka möjliggör optimal ljusspridning och en mycket god stabilitet för stora ljusbehov.

MODULSTRÅLKASTARE&HIGHBAY



>  Anpassningsbara linser 15°, 25°, 60°, 90°,  
  asymmetrisk 130°x60° standard

>  Gjutet aluminiumhus med Akzo Nobel pulverlack

>  Lågt underhåll och lång livslängd

>  7 års garanti 

>  D-märkt, får användas inom jordbruk 

>  IK10, den högsta klassen för slagtålighet  
  och skydd mot yttre påverkan

>  Temperaturområde -40° till +50°

>  Går att beställa med separat drivdon samt  
  Dali-styrning och 1-10V

MODULSTRÅLKASTARE #2 



75W 150W

230W

300W

Över

37000
lumen

Vi kan specialbygga produkterna
med önskat CRI, Kelvin etc.

> Individuellt
ställbara moduler

> Ställbart
armaturhus

MODULSTRÅLKASTARE #2 



600W MODULSTRÅLKASTARE
[DALI-STYRNING]

KLÄPPEN



450W MODULSTRÅLKASTARE
WORLD OF GOLF I GÖTEBORG



>  Mean well industridon och Dali som tillval

>  Lumiled 5050

>  Går att beställa med separat drivdon samt  
  Dali-styrning och 1-10V

>  150lm/W, IP66

>  IK10, den högsta klassen för slagtålighet  
  och skydd mot yttre påverkan

>  D-märkt, får användas inom jordbruk 

>  Dubbla lager Akzo Nobel pulverlack

>  Lågt underhåll och lång livslängd

>  Temperaturområde -40 till 50+

>  Alternativa linser för specialanpassning,  
  asymmetrisk som standard

  Symmetrisk: 15°/25°/60°/110° 
  Asymmetrisk: 130°x25° / 130°x40° (standard)

MODULSTRÅLKASTARE #1 



230W

450W

650W 1350W

900W

Vi kan hjälpa till med
specialfästen.

Över

200000
lumen

MODULSTRÅLKASTARE #1 



MAGIC CONTROL BOX; Om ett drivdon fallerar,  

kommer MAGIC CONTROL BOX fördela effekten  

mellan drivdonen så att ingen modul släcks,  

men strålkastaren kommer att lysa med något 

reducerad effekt. MAGIC CONTROL BOX indikerar 

även vilket drivdon som är trasigt.

Från 650W och upp med separata Drivdon

MAGIC CONTROL BOX



Ersatte 1000W med 450W

Energibehovet minskade  
samtidigt som ljus- 
styrkan ökade.

Projekt  
Landvetter



2 x 300W
25° lins

75 m: 34 lux

150 m: 11 lux

200 m: 7 lux





HIGH BAY
>  Cree 2835 LED-chip, Sosen Drivdon

>  Akzo Nobel pulverlack

>  4 mm härdat glas

>  Vattentätt hus för drivdonet

>  7 års garanti

>  IK10 och D-märkt

>  Går att beställa med DALI-styrning

>  Helgjutet aluminiumhus för bästa  
  värmeavledning

HIGH BAY



Vi kan specialanpassa belysningen 
för era behov och önskemål.

Går att beställa med  
DALI-styrning

100W 150W
200W

Över

26000
lumen

HIGH BAY



Vi kan specialbeställa
HIGH BAY i olika watt.



I en 1,5 km lång tunnel,  
i Fortums anläggning har  
man monterat våran  
HighBay som kommer  
lysa 24 timmar om dygnet.  
Armaturen är en 33W  
HighBay som är IP68  
samt D märkt.

Projekt  
Fortums  
tunnlar
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PRODUKTUTVECKLING

Genom egen produktutveckling i nära  
samarbete med elektriker och tillverkare  
har vi full kontroll på hela tillverknings- 
processen. 

Kvalité och smarta lösningar för installatörer  
och användare är en framgångsfaktor som  
fått stor uppmärksamhet i branschen.

Alla produkter utvecklas och designas av
DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB



NYHET!

MOON



NYHET!



NYHET!

RETAIL



NYHET!

TRACKY



NYHET!

WALLY



NYHET!

BYGGY



NYHET!

COBBY



NYHET!



KVALITÉ
Certifierade produkter
Våra produkter är SGS-godkända samt CE, Rohs, IP och EMC.

Kvalitets LED
Ledande kvalitetsteknik med användande av kvalitetsstål/Aluminium/Koppar förädlade 
med senaste CNC teknik och marknadens bästa LED-chip.

Få reklamationer
Vi har så lite som 0,5% i reklamationer.

QC
Svensk kvalitetskontroll.



Ansluten till

MILJÖ

Vi satsar på miljön genom vårt signum 
SWML, Save Watt More Light.

Ett samarbete som gör Sverige världsledande 
med världens mest effektiva återvinningssystem.



VÅRT SYNSÄTT PÅ CSR
På Designlight Scandinavian AB ser vi socialt ansvar som en väsentlig del  
av vår verksamhet och ett naturligt led i vårt fokus på ansvarsfullt och 
hållbart företagande.
Vi vill bidra till en hållbar samhällsutveckling ur ett ekonomiskt, miljömässigt, 
socialt och etiskt perspektiv.
 2019 har vi genomfört en CSR-utvärdering för att identifiera våra viktigaste 
styrkor och prioriteringar samt vad som kan förbättras och utvecklas.
 Vår övergripande score placerade oss i topp 20% av företag som deltagit 
i samma utvärdering. Jämfört med andra företag inom samma bransch är 
Designlights totala score i topp 10%.



PERSONAL
Du finner hög kompetens och service bland våra anställda. 
Designlight har för närvarande 22 anställda, de flesta av 

oss hittar du på vårt kontor och lager i Moheda.

Vi har en rikstäckande säljstyrka.

Vi garanterar snabba leveranser och order som läggs  
innan 13.00 skickas från oss samma dag.

Du kan även få hjälp med din ljusplanering och  
belysning av vår ljusdesigner.



Designlights
Webbapplikation

Vår onlineapplikation hjälper dig 
hitta belysningslösningar till ditt rum.

Du får snabbt och enkelt förslag på färdiga 
lösningar med antal armaturer och drivdon 

direkt i din mobil, surfplatta eller dator.

www.designlight.nu



Ljusberäkning

LJUSPLANERING
Vi hjälper dig med ljusplaneringen!

Vår ljusdesigner ger dig personlig service och tar fram  
belysningsförslag och beräkningar för din inom- och utomhusmiljö.

Du får beräkningar och grafer som hjälper dig fatta bättre  
och snabbare beslut tidigt i ditt projekt.



VÅRA KUNDER

 



KONTAKTA OSS
Designlight Scandinavian AB 

Toffelvägen 1 · 342 60 Moheda

Telefon: 0472 716 10

Fax: +46 472 716 09

E-mail: info@designlight.nu

www.designlight.nu

Öppettider:

Mån-tors 07.00-17.00

Fre 07.00-16.00

Lunch 12.00-12.45


