


Våra varumärken
Österrikiska MOLTO LUCE erbjuder armaturer med hög 

design- och kvalitetsnivå för ett stort urval av miljöer och 

italienska PANZERI står för personlig, småskalig hantverks-

skicklighet med sitt utbud av armaturer som lockar de lite 

mer exklusiva miljöerna eller kanske som kronan på verket i 

en butiks- eller kontorsentré.

CARDI är vårt egna varumärke på unika belysningsprodukter 

för den professionella marknaden, en marknad vi skapat 

belysningslösningar till i snart 100 år.

Cardi Belysning
Belysning har medvetet eller omedvetet en oerhört stor 

betydelse för hur vi upplever rummet. Med rikstäckande 

kompetens inom flera olika discipliner, från butik och 

kontor till ishallar och utomhusbelysning kan Cardi 

erbjuda allt inom ljus och belysningslösningar.

Cardi Belysning är en rikstäckande säljorganisation inom 

Elektroskandia med belysningssäljare och ljusdesigners 

som hjälper dig med ditt ljusprojekt. Vår utställning på 

Valhallavägen i Stockholm är organisationens säljkontor.

Identitet  
skapar trivsel 
Vi trivs alla i en miljö eller sammanhang vi kan identifiera 

oss med. Oavsett om ditt nästa projekt är ett kontor, en 

restaurang, ett showroom eller ett helt hotell så behövs 

en identitet.

Tillsammans med våra uppdragsgivare utformar vi på Cardi 

ljusdesign en trivsam miljö och en identitet som kan vara 

unik för en specifik lokal eller omfatta ett helt koncept.

En visuell 
helhetsupplevelse
Våra belysningssäljare ger dig professionell rådgivning 

och tillsammans med våra ljusdesigners kan vi förverkliga 

dina visioner. 

Vi planerar och projekterar din belysningsanläggning 

med fokus på miljömedvetenhet, för en visuell 

helhetsupplevelse och för att uppnå bästa ljuskomfort. 



Butiksljus  
som koncept
Med över 40 års erfarenhet av butiksbelysning vet vi 

och våra återkommande kunder hur viktig belysningen 

är för försäljningen. 

Med den senaste tekniken hjälper vi även till att i 

realtid identifiera faktiska kundflöden för att underlätta 

planering av nya butikslayouter, kampanjer eller 

energibesparingsåtgärder.

Rätt ljus för
rätt idrott
En bra sportbelysning handlar inte bara om att åstad-

komma en rätt belysningsnivå, belysningen måste även 

ge rätt visuell prestanda.  

 

Ljusets jämnhet påverkar hur människor uppfattar 

avstånd och därmed deras förmåga att spela effektivt.

Ljus för god 
arbetsmiljö
Belysning på kontor kan ha många utmaningar. Vi 

har kompetensen och lösningarna för alla utrymmen, 

från öppna kontorslandskap, videokonferensrum och 

personalrum och våra ljusdesigners ger professionell 

vägledning för att uppfylla alla arbetsmiljökrav.

Belysning som 
gynnar lärandet  
Ljus och belysning är en av de viktiga aspekterna i den 

fysiska miljön i skolan och förskolan och påverkar både 

välbefinnandet och trivseln, både utifrån biologiska och 

psykologiska aspekter. 

En varierad och välplanerad ljussättning är ett starkt 

verktyg för skapandet av inspirerande, hälsosamma och 

energieffektiva miljöer där människor trivs.



Ljus som skapar 
trygghet
Bra belysning är en förutsättning för att skapa en trygg

och välkomnande känsla, den ska vara väl avskärmad

för att inte blända. 

Det ska vara lätt att orientera sig i och runt fastigheten. 

Med en bra belysning syns omgivning och personer 

tydligare.

Ljus för hotell  
och foajé
Med vår breda portfölj och starka relation med våra 

leverantörer finns inga begränsningar i design eller 

möjlighet till speciallösningar för ditt ljusprojekt. Vi 

förverkligar dina idéer eller arbetar sida vid sida för att 

skapa ett ljuskoncept.

Underhållsfritt, 
flexibelt och 
energieffektivt  
för industrin
Produktionsytor och monteringshallar kan se olika ut, de kan 

ha olika grad av automation vilket ställer olika krav på behov 

av belysning. Belysningen bör vara flexibel för att kunna ta 

hänsyn då förändringar i produktionsytan kan förekomma.

Belysning i industrigårdar och i lagerlokaler är det vanligt 

med höga montagehöjder, vilket ställer krav på livslängd 

och underhåll då det kan var svårt att byta armaturer. Vid 

val av armaturer är det viktigt de är väl avbländade.

Belysning  
för fastighet  
med omgivning 
Belysning vid entrén ger vägledning och gör att man 

känner sig välkommen. Här passerar många människor 

varje dag.

I ett trapphus finns det stora möjligheter att spara energi 

genom att inte låta armaturerna vara tända dygnet runt. 

Detta kan ibland komma i konflikt med den upplevda 

känslan av trygghet. Det kan enkelt förhindras genom att 

välja armaturer med integrerad sensor.



UTSTÄLLNING
Cardi Belysning
Valhallavägen 8, 114 22 Stockholm   
info@cardi.se   
cardi.se  //  facebook.com/cardibelysning  //  Instagram: @cardi_belysning

KONTAKT 
Elektroskandia Sverige AB
191 83 Sollentuna 
08-92 35 00  
elektroskandia.se


