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til en lavere 
strømregning:

4TIPS



Øk komforten og kutt 
strømregningen!
Norge bruker mer strøm 
per innbygger enn noe 
annet land i verden. I norske 
husholdninger går 70 
prosent av strømforbruket 
til belysning og oppvarming. 
Her kan alle kutte mye. Ved å 
bytte lys- og varmekilder og 
installere styringssystemer 
vil du få et mer behagelig, 
funksjonelt og energieffektivt 
hjem!

I dette bladet vil du se 
hvordan en gjennomsnittlig 
norsk enebolig kan spare 
mange tusenlapper i året ved 
å gjennomføre strømsmarte, 
miljøvennlige tiltak. På 
baksiden av dette bladet 
finner du kontaktinformasjon 
til din lokale rådgiver som kan 
hjelpe deg med å effektivisere 
energiforbruket.

Penger spart – er penger 
tjent for deg!  



Strømkutt=

Thomas
Matheo

Tomine

Marianne

Ansvarlig utgiver:
Ahlsell Norge AS
Vestre Svanholmen 4, Forus - Pb 184 - 4065 Stavanger
Telefon: +47 51 81 85 00

Ansvarlig redaktør: Frode Restad
Fotograf: Ingrid Loeng
Trykk: Willy Berg Grafiske AS

Prosjektledelse, innhold og utseende: 
Hjernestorm AS
Telefon: +47 480 25 439
www.hjernestorm.no

Ta kontakt med din 

elektriker! Se baksiden...



4

Strømkutt=
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Vi får 80 prosent av sanseinntrykkene våre 
gjennom synet. Belysning er derfor viktig 

for trivsel, velvære, for å utføre oppgaver, forhindre 
ulykker og for å skape god stemning. Lysbehovet 
øker med alderen. En 40-åring trenger dobbelt så 
mye lys som en 20-åring for å se det samme. 

Uansett hvor mye lys du trenger, kan du spare store 
strømkostnader ved å bytte lyskilder og installere lysstyring.

LYS
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En gjennomsnittlig norsk enebolig bruker 2.750 kWh i året til belysning. 
Forbruket kan raskt halveres ved å gjøre følgende: 

1) Erstatte alle glødepærer med 12 watts sparepærer eller LED.

2) Bytte ut eventuelle halogen-spotter i taket med LED. 

3) Skifte ut gamle lysarmaturer til rør med nye armaturer og T5-rør som gir 25 
prosent energisparing.

Få smarte lysråd til din bolig! Finn 

din elektriker på baksiden av bladet...

Bytt lyskilder

Matlaging krever god belysning. Thomas og Tomine slår på lysrørene over benken når de lager middag.
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Strømkutt=

Se over lampene dine: Se hvilke lamper som 
står på mest i løpet av året og hvilke som har 
høyest lysstyrke. Start her med å skifte til 
energieffektive lyskilder. 

Tenk effektivitet: En lyskildes effektivitet 
regnes ut fra hvor mye lys den gir fra seg 
i forhold til hvor mange watt den bruker. 
Glødepæren bruker mye strøm og har kort 
levetid. Halogenpæren er litt bedre, men det 
er likevel et langt steg derfra til sparepæren 
som er 4-5 ganger så effektiv. Den mest 
energieffektive lyskilden er LED. Den forbruker 
80 prosent mindre energi enn glødelampen.

Lyskildens levetid: Glødelampen har kortest 
levetid (1.000 timer), halogen har opptil ca. 
5000 timers levetid, sparepæren opptil 15.000 
timer, nye lysrør 10.000-24.000 timer og LED 
opptil 50.000 timer. 

Lysets farge: De ulike lyskildene gjengir 
fargene på forskjellig måte. Fargegjengivelsen 
følger en skala fra 0 til 100, der 100 er 
mest nøyaktig. Dette kalles Ra-indeks. 
Glødepærer og halogenpærer ligger på rundt 
99. Sparepærer 80-85. Lysstoffrør 50-98. LED 
opptil 95. 

Lysets «temperatur»: Lyset har også en 
fargetemperatur. Det vil si om lampa gir 
varmt eller kaldt lys. Temperaturen gjengis i 
Kelvin (K), der rundt 3.000 K er lav temperatur 
og gir varme farger. Dette lyset fremhever 
farger som rødt, gult, oransje og brunt. Høy 
fargetemperatur (f.eks 7.000 K) gir kaldt lys og 
fremhever grønn- og blåtoner.

Hva hvor: Sparepæren er smart å bruke i 
vegglamper, bordlamper, nattbordslamper, 
leselamper og baderom. Lyset fremhever 
interiør i grønt og blått. Der du vil ha varmere 
lys og god fargegjengivelse, egner den seg 
derfor ikke like bra. Ved speil, til håndarbeid 
og over matbordet kan derfor halogenpæren 
egne seg bedre, selv om den er mindre 
energieffektiv. LED vil spare deg mye strøm 
i f.eks spotter, leselamper, bordlamper og i 
utendørsbelysning. Som allmennbelysning i 
ganger, garasje og større rom er lysrør godt 
egnet. De har lang levetid og gir spredt lys. 

LED: LED (Light Emitting Diode) spås å bli en 
av de vanligste lyskildene om noen år. LED 
kan per i dag være dyre i anskaffelse, men 
man forventer at prisen vil gå ned. De har 
svært lang levetid, bruker lite strøm og kan gi 
bedre fargegjengivelse enn sparepærene.

*Basert på gjennomsnittlig strømforbruk i norske eneboliger og en strømpris på 1 krone/kWh. 

Bytt lyskilder!
Den vanlige lyspæren er på vei ut av markedet. Dette av miljøhensyn. 
Glødelampen erstattes av halogenlamper, sparepærer og LED. Ved å 
velge riktige lyskilder vil du få godt lys med lavere strømforbruk!

Opprinnelig forbruk 2.750 kWh/kr*

Forbruk etter bytte til nye 
lyskilder 1.285 kWh/kr

Strømkutt=

1.285 kr/år6
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Mye av strømforbruket i norske hjem går til spille fordi vi glemmer å slå av lyset. 
Et slikt stand-by-forbruk tjener verken strømregningen din eller miljøet. For å hindre at 
energi går til spille på denne måten, er lysstyring derfor et svært effektivt tiltak. 

Én enkelt bolig kan kutte en tredel av strømforbruket sitt - eller 30 prosent - ved å 
installere lysstyring. 

Installer lysstyring

Med lysstyring kan familien lett skifte fra arbeidslys under matlagingen til dempet stemningslys over spisebordet.
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Opprinnelig forbruk 2.750 kWh/kr*

Forbruk etter installering av 
lysstyring 1.799 kWh/kr

Strømkutt=

771 kr/år6

Strømkutt=

Dim: Den enkleste formen for lysstyring 
er dimming. Ved å dimme lampa ned til 50 
prosent styrke, sparer du 25 prosent energi 
i lyskilden. En dimmer skal monteres av 
autorisert elektriker.

Tidsstyring: Du kan også feste et tidsur i 
stikkontakten som slår av lampa innen en viss 
tid, slik at ikke lys står på til tider da rommet er 
tomt.

Smart system: Med et sentralt 
lysstyringssystem, kan du koble alle lyskildene 
til en felles enhet. Slik sørger du for at du alltid 
får det lyset du trenger og at lampene skrus av 
når du ikke behøver dette lyset.

Skift lyssetting: Fra styringssystemet kan du 
med et enkelt klikk skru av og på alle lys. Du 
kan også programmere inn ulike lysscenarier. 
Dermed kan du skifte lyssetting ut i fra behov 
og få det lyset som egner seg best til arbeid, 
matlaging, TV-titting, husvask og kveldskos. 
Lysene kan styres fra en lokal bryter eller med 
en fjernkontroll.

Sensor: En av de mest besparende 
løsningene, er bevegelsessensorer som slår 
av lyset når det ikke oppholder seg folk i 
rommet. Det kan være smart i ganger, boder 
og på toalettet. I rom med dagslys kan det 
lønne seg at bevegelsesdetektor også sjekker 
dagslysmengden og ikke skrur på lampene 
hvis det er tilstrekkelig med lys fra sola.

Ute: Utendørs kan du styre lampene etter 
dagslyset. Fotoceller i pærene registrerer når 
det er mørkt og lys ute og skrur seg opp og 
ned deretter. Du kan også velge en fotocelle-
løsning kombinert med bevegelsessensor, 
slik at lyset skrur seg på når den detekterer 
bevegelse.

Alt i ett: Du kan også koble styring av 
varme, elektriske apparater og alarmer til 
styringssystemet – noe som i tillegg til å spare 
strøm også styrker din sikkerhet og komfort.

Installer lysstyring!
Strømsparing betyr ikke at du skal ha det mørkt. Du trenger mye lys til 
matlaging, husarbeid, lesing, skjermjobbing og lek. Men ved å justere 
ned lyset når du kan, sparer du strøm og forlenger lyskildens levetid. 

Ta kontakt med din 

elektriker! Se baksiden...

*Basert på gjennomsnittlig strømforbruk i norske eneboliger og en strømpris på 1 krone/kWh. 



10

Strømkutt=
En pære er ikke en pære
Glødelampens dager er snart talte. Den erstattes av sparepærer, 
halogenpærer, lysrør og LED. Disse pærene har svært ulike egenskaper, 
bruksområder, innkjøpspris og levetid. 

6

GLØDELAMPEN
 � Forsvinner snart ut av markedet pga 

miljøhensyn.
 � Kort levetid, cirka 1.000 timer.
 � Gir gult, varmt lys og god fargegjen-

givelse.
 � Billig å kjøpe.
 � Kan dimmes.
 � Fantes i mange ulike styrker (de 

høyeste er nå tatt ut av butikkene).

SPAREPÆREN
 � Litt dyrere i pris enn glødelampen.
 � Gir som regel kaldt lys og ikke like god fargegjengiv-

else som glødelampen. Egner seg godt til å fremheve 
grønn- og blåtoner i interiøret. For varmere lys, se etter 
sparepærer med lystemperatur på 2.700-3.000 Kelvin 
(står på pakken).

 � Levetid opptil 15.000 timer.
 � Ikke alle sparepærer kan dimmes, se etter på pakken
 � Ikke alle sparepærer tåler kulde under ti minusgrader, 

den egner seg derfor ikke alltid til utebelysning.
 � Bruksområder: Kan stort sett erstatte glødelampen 

inne bortsett fra steder der fargegjengivelse er viktig – 
som ved speil og over spisebord.

 � Har lav strålevarme og derfor mindre brannfarlig enn 
glødelampen.
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HALOGENPÆREN
 � En slags videreutvikling av glødepæren.
 � Gir god fargegjengivelse og passer derfor til lys ved speil, over 

spisestuebord, stemningslys og til håndarbeid.
 � Pæren kan dimmes.
 � Kort levetid, opptil 5.000 timer.
 � Halogenpæren blir varm og kan derfor gi brannfare.

LYSRØR
 � Svært energieffektivt. Går du for de nye  

kompaktlysrørene, bruker de 25 prosent mindre  
energi enn de tradisjonelle forkoblede lysrørene.

 � Gir god allmennbelysning i kjøkken, arbeidsrom,  
garasje, ganger og store bad. 

 � Trygg og god belysning i barnerom.
 � Svært billige i drift.
 � Noen lysrør gir veldig kaldt lys. Se etter  

fargetemperatur på 2.800 K (kelvin grader)  
for varmt lys.

 � Kan vanligvis ikke dimmes.
 � Levetid på 10.000-24.000 timer.

LED
 � Står for Light Emitting Diode.
 � Innen LED-teknologien skjer det mye. På sikt vil LED kunne 

erstatte glødelampen.
 � Høy innkjøpspris i dag, men svært lang levetid, opptil 50.000 

timer.
 � Avgir mye lys ift energibruk, og er derfor svært strømsparende.

God fargegjengivelse.
 � Har hittil blitt brukt som effektbelysning, markeringslys i  

trapper o.l. Men det utvikles nå LED også til allmennbelysning.
 � Bruker 80 prosent mindre energi enn glødelampen.
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Strømkutt=
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Nordmenn er verstinger på 
energiforbruk. Mye går til 

oppvarming hjemme. Her kan vi kutte mye!

Vi viser deg hvordan du kan få det godt og behagelig 
inne samtidig som du sparer strøm ved å bytte ovner og 
installere varmestyring.

VARME
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Ved å skifte ut gamle ovner med nye, kan du sørge for at varmen er bedre justert, 
slik at snittemperaturen går ned. 

Regnestykket er basert på at snittemperaturen senkes med 3 grader i året som igjen 
gir 15 prosent strømsparing.

Bytt ovner

Tomines lek foregår ofte på gulvet. Med varmekabler kan hun ha det behagelig varmt uten at strøm sløses.
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Opprinnelig forbruk 15.420 kWh/kr*

Forbruk etter bytte til nye 
ovner 13.107 kWh/kr

Strømkutt=

2.313 kr/år6

Gammelt er kostbart: Gamle panelovner 
har dårlige reguleringsegenskaper. Det betyr 
at de enten varmer veldig mye eller veldig 
lite. Slik må du velge mellom å fryse og å ha 
det kostbart varmt. Ovnen vil nemlig varme 
opp rommet mer enn nødvendig, og dermed 
sløses mye av strømmen bort. Nye panelovner 
har termostater som måler nøyaktig 
temperatur og som dermed gir akkurat den 
varmen du trenger. 

Lav investering: Nye panelovner koster fra 
1.500 kroner og oppover. Dette er penger du 
raskt tjener inn fordi du vil spare mye strøm. 
Enova anbefaler å bytte ut gamle panelovner 
med nye.

Varme gulv: Du kan også vurdere å installere 
varmekabler med termostat. Kabler i gulvet gir 
en god varmeopplevelse, slik at du kan justere 
ned varmen ellers i rommet betraktelig. 
Varmekabler er helt vedlikeholdsfrie og har 
lang levetid. Med nøyaktige gulvtermostater 
blir kablene også energieffektive ved at de ikke 
gir mer varme enn du har behov for. Du kan nå 
få kabler under bl.a. parkett, laminat, fliser og 
gulvtepper.

Renere luft: Gamle ovner er ofte åpne 
systemer der luft trekkes gjennom bunnen 
og ut gjennom toppen. Dermed kan støv bli 
dratt med og svidd i ovnen – noe som skaper 
ørsmå, helseskadelige partikler. Med lukkede 
ovner unngår du dette, og inneklimaet blir 
dermed bedre. 

I barnerom: Der små barn ferdes, lønner 
det seg å skaffe panelovner med lav 
overflatetemperatur. Dermed slipper du at 
barna brenner seg på dem. 

Design: En ny panelovn kan gi et lekkert tilsnitt 
til interiøret ditt. I dag kommer ovner med alle 
mulige farger, i spennende materialer som 
glass og med valgfrie motiver. 

Bytt ovner!
I norske husholdninger går rundt 60 prosent av strømforbruket til 
oppvarming. Her er det derfor stort sparepotensial. For hver grad 
temperaturen senkes, sparer du hele fem prosent energi!

Bytte ovn? Ta kontakt med 

din elektriker på baksiden...

Strømkutt=

*Basert på gjennomsnittlig strømforbruk i norske eneboliger og en strømpris på 1 krone/kWh. 
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Varmestyring gjør de største strømkuttene i boligen din. I en gjennomsnittlig norsk 
enebolig, der 60 prosent av strømmen går til oppvarming, forbrukes det over 15.000 
kWh i året. 

Ved å installere varmestyring kan dette forbruket kuttes med 25 prosent.

Installer varmestyring

Hvis varmen skrus ned om natta, vil både Matheo og mamma Marianne spare strøm når de sover!
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Sløsing: Husker du å skru ned ovnene når du 
legger deg eller forlater huset? Mye strøm 
brukes til ingen nytte fordi huset varmes opp 
på tider av døgnet da rom står tomme. Ved 
å bruke ovnene mer effektivt, kan du ha det 
behagelig inne når du trenger det og spare 
strøm når du sover eller er ute. 

Store kutt: Ved å installere varmestyring, 
får du kontroll over oppvarmingen. Et 
styringssystem vil kunne redusere 
strømforbruket til varme med 25 prosent. 

Flere nivå: I en liten leilighet der du bare 
har et par ovner, er det tilstrekkelig med 
styringsenhet på hver ovn. Med en funksjon 
for dag- og nattsenking, skrur ovnen seg ned 
på tider av døgnet da du ikke trenger like mye 
varme. I boliger med flere rom og etasjer, 
vil et sentralt varmestyringssystem kunne 
kutte strømutgiftene kraftig. Da slipper du å 
regulere hver ovn. Alt stilles inn fra en felles 
styringsenhet. Du kan programmere ulike 
temperatursoner som ovnene justeres ut fra. 

Nytt hus: Hvis du bygger nytt, lønner det 
seg å legge styringssystemet inn i planene 
tidlig. Slik kan det elektriske anlegget gjøres 
enklere og monteringskostnader reduseres. 
Hvis du skal selge bolig, vil oppgradering av 
energimerket heve taksten på boligen. 

Alt i ett: Det finnes avanserte 
styringssystemer som styrer lys, elektriske 
apparater, ventilasjon, alarmer og 
solavskjerming i tillegg til varmen. Med et slikt 
system sørger du for at ingen strøm går til 
spille, samtidig som du får et smart og sikkert 
hjem.

Pengestøtte: Enova gir støtte til installering av 
varmestyringssystemer. De tilbakebetaler 20 
prosent av kostnadene, inntil 4.000 kroner. Se 
enova.no for søknadsskjema.

Opprinnelig forbruk 15.420 kWh/kr*

Forbruk etter bytte til nye 
ovner 11.565 kWh/kr

Strømkutt=

3.855 kr/år6

Ta kontakt med din 

elektriker! Se baksiden...

Strømkutt=

Installer varmestyring!
Med et varmestyringssystem kan du virkelig gjøre store kutt i 
strømforbruket hjemme. Styringssystemet lar deg ha det varmt og 
godt inne samtidig som forbruket reduseres med en fjerdedel!

*Basert på gjennomsnittlig strømforbruk i norske eneboliger og en strømpris på 1 krone/kWh. 



18

Strømkutt=
Et lunt og varmt hjem
Det finnes i dag en rekke gode løsninger for strømsmart oppvarming. 
Nye varmekilder gir et renere og mer behagelig inneklima. Med 
styringssystemer sørger du også for at ingen varme går til spille.

STILSIkkER SPARING
Nye ovner har bedre reguleringsegenskaper enn 
gamle. I tillegg ser de mye bedre ut! Istedenfor 
å bli en flekk på interiøret, kan panelovnen nå bli  
dekorativ pynt på veggen. Du kan få ovner i farger 
som matcher stua, i glass eller med dine egne bilder 
trykket på forsiden.

SOL INNE
Med en strålevarmeovn, varmes 
mennesker og ting opp før lufta. Strålene 
fungerer på samme måte som når 
sola varmer opp jorda. Dermed kan du 
spare mye strøm uten at det går ut over 
komforten. Spesielt i rom der det er høyt 
under taket, sparer slike ovner mye strøm. 
De kan også være en god løsning på bad 
som står tomme store deler av døgnet. 
Strålelementene monteres i taket og må 
utføres av autorisert elektriker.
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MAkSIMAL SPARING
Ved å koble alle varmekildene på én felles sentral, kan du sørge for at all energi utnyttes 
maksimalt. Smarte styringssystemer regulerer varmen etter døgnrytmen din, ut i fra 
temperaturen ute eller via tidsinnstilling. Du kan også dele inn huset i soner, der noen områder 
er varmere enn andre. Lys, alarmer og elektriske apparater kan også kobles til enheten.  
Det vil i tillegg til å spare strøm, forebygge brann og innbrudd. Varmestyringssystemer må 
installeres av autorisert montør. 

kjØLIG NATT, VARM MORGEN
Ved å senke temperaturen om natten, kan du spare mye strøm. 
Skrus varmen ned om dagen når du er ute også, sparer du 
ytterligere. Varmen kan tidsinnstilles slik at du står opp og kommer 
hjem til et varmt hjem. Dag- og nattsenkning kan monteres på nye 
ovner eller gå inn som del av et sentralt styringssystem.

GuLVVARME
Ved å legge varmekabler i gulvet, får du 
en god komfort ved lavere temperaturer 
i rommet. Er du varm på føttene, kan du 
senke romtemperaturen med 2-3 grader. 
Varmen kan reguleres med en IR-termostat 
som justerer etter utetemperatur og/eller tid 
på døgnet. Du kan også ha egne termostater 
i gulvet.
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Strømkutt=

Med energieffektive løsninger vil husholdningen spare mange tusenlapper i året. 
Det koster selvsagt å investere i tiltakene. Men ved at strømregningen kuttes, 
tjener du inn denne investeringen i løpet av noen år. 

Utskiftning av panelovner kan eksempelvis koste 5.000. Med varmestyring blir det 
rundt 10.000 til ekstra i investering minus tilskudd fra Enova. Dette vil du kunne 
tjene inn i løpet av tre år. 

De mest energieffektive lyskildene koster mye mer enn vanlige lyspærer. Men ved 
at de halverer strømforbruket og varer i inntil 15 år, vil også disse tjenes inn.

Med energieffektive løsninger vil husholdningen spare mange tusenlapper i året.
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Strømkutt=
Penger spart!
Alle kan gjøre strømsparende 
tiltak hjemme. Ved å endre både 
lys- og varmeløsninger i boligen 
din, kan du spare store penger.

Bytte lyskilder 1.285 kr/år

Installere lysstyring 771 kr/år

Bytte ovner 2.313 kr/år

Installere varmestyring 3.855 kr/år

Strømkutt= 8.224 kr/år

6

Støtte fra Enova

Visste du at Enova gir støtte til installering av varmestyringssystem? Tilskuddet er 20 
prosent av investering og maks 4.000 kroner. Se enova.no for søknadsskjema. 

Verdiøkning bolig

Fra 1. juli 2010 ble det obligatorisk å energimerke alle boliger som skal selges eller leies 
ut. Energimerket gir boligen en karakter fra A-G avhengig av hvor energieffektiv den er. A 
er best. Bedre karakter gir høyere takst ved salg.
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Start strømkuttet i dag!
Du trenger ikke skifte ut alt av lys og varme med 
en gang. Snakk med din lokale energirådgiver for å 
finne løsninger som passer din bolig. Rådgiveren 
vil hjelpe deg med å prioritere hvor det lønner seg 

Svar på følgende spørsmål:

1. Kan lampene dine dimmes?

2. Bruker du sparepærer eller LED som lyskilder istedenfor glødelampe?

3. Synes du det er lett å veksle mellom arbeids- og stemningslys?

4. Har ovnene dine elektroniske termostater?

5. Har du mulighet til å forhåndsinnstille dag- og nattemperatur på varmeanlegget ditt?

6. Husker du å skru ned ovner og lys når du legger deg eller forlater huset?

7. Er du fornøyd med strømregningen din i dag?

Hvis svaret er nei på ett eller flere av disse spørsmålene, vil du kunne spare mye strøm på 
energieffektive løsninger for lys og varme. I tillegg sparer du miljøet ved at du bruker mindre 
energi!

Er det penger å spare for deg?

1. TA KONTAKT
Det er bare autoriserte elektrikere som kan utføre elektrisk arbeid 
i boligen din. Bla om til sise side for å se hvem som er din lokale 
elektriker og energirådgiver. De vil hjelpe deg med å komme i 
gang. 

2. BEFARING
Sammen med deg, vil elektrikeren se på hvilke 
lys- og varmeløsninger som er i hjemmet ditt i 
dag og hva som er de største strømtyvene. 
Sammen finner dere en løsning som 
passer for ditt hjem og dine behov.

3. PRIS OG GJENNOMFØRING
Elektrikeren setter ned et 
prisoverslag med tiltakene 
man blir enige om. Når 
du er klar til å komme i 
gang med dette, vil du få 
besøk av en elektriker 
som  installerer 
strømsparende tiltak 
skreddersydd for din 
bolig.

Ta kontakt med din 

elektriker! Se baksiden...
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Leverandører av strømsparing:
Sjekk ut disse leverandørene for produkter og løsninger som gir deg store strømkutt 
i din bolig.

Schneider Electric tilbyr elektrisk 
installasjonsmateriell sammen med 
et styresystem som gjør din bolig 

smart og energieffektiv.

schneider-electric.com/no

ABB leverer fremtidens 
energieffektive løsninger til boliger 

og næringsbygg.                                                                                 

abb.no/energieffektivitet
smartbolig.no

Elektrisk gulvvarme lar deg minimere 
energiforbruket!

nexans.no/varme

Eaton Norge - en komplett 
elektroleverandør av produkter og 

løsninger.

eaton.no

Micro Matic Norge AS er spesialister 
på styringssystemer for lys, varme 

og ventilasjon.

micro-matic.no

Philips leverer belysningsløsninger 
og produkter for alle miljøer og 

applikasjoner – innendørs og utendørs. 

philips.no/lighting

OSRAM leverer energieffektive 
belysningsløsninger til alle 

bruksområder.

osram.no

Totalleverandør av 
oppvarmingsløsninger. Produktene 

spenner seg fra elektrisk 
oppvarming og energistyring, til 

løsninger basert på sol, jord og luft 
som energikilder.

glendimplex.no

Enkle kvalitetsprodukter som sparer 
strøm og øker komforten.

elko.no



Strømkutt

Bytte lyskilder:

Installere lysstyring:

Bytte ovner:

Installere varmestyring:

8.224 kr/år

1.285 kr/år

771 kr/år

2.313 kr/år

3.855 kr/år

Så mye kan du spare i året:

=

VIL DU OGSÅ GJØRE STORE 

STRØMKUTT? Ta kontakt med...

Din Logo AS
Adr: Elektrikerveien 1, 7000 Stedet
Tlf: 66 66 00 00
Epost: post@dinlogo.no

www.dinlogo.no


