Lite nyfiken på oss...?

DET HÄR ÄR FLUX
Flux verkar på projektmarknaden för offentlig belysning. Vi är i första hand en svensk armaturproducent och därför ligger
fokus på vårt eget sortiment. De lösningar vi inte tillverkar själva tar vi hem från en noga utvald samling större europeiska
varumärken - dem hittar du på sista sidan!
Förhoppningsvis kan den här sammanfattningen ge dig en liten inblick i vad vi erbjuder. Vill du veta mer om oss och våra
produkter eller fördjupa dig ytterligare, besök oss gärna på vår hemsida www.flux.nu eller ring en av våra säljare på 08693 05 00.

HÄRPRODUCERAT FLEXIBILITET

MILJÖN

Vi på Flux vill dela din verklighet och kunna

Våra armaturer presenteras i ett stort

Vi tillverkar endast armaturer för LED,

anpassa våra lösningar efter dina behov.

antal standardmodeller och om du inte

med de allra senaste komponenterna från

Vi vill ge dig funktionella och väldesignade

hittar exakt den lösning som du behöver

ledande tillverkare.

armaturer med en produktkvalitet som

bland dem finns det ofta möjlighet till

En egen produktion ger oss just

håller över tiden.

specialanpassning.

den möjligheten: att välja de bästa

Sedan 2007 har vi tillverkat belysnings-

En sådan lösning kräver mer tid och

komponenterna på marknaden och

lösningar i Täby. Att producera i Sverige är

engagemang, men resultatet blir i gengäld

fokusera på ny och hållbar teknik.

idag något som kräver både mod och ett

oftast något alldeles extra.

Vi kan också hushålla med såväl energi

stort engagemang hos våra medarbetare

Med en egen tillverkning kan vi arbeta

som råvaror och därigenom minska

och alla fördelar det ger dig som kund

närmare dig och dina projekt - välkommen

miljöbelastningen i hela processen.

motiverar oss att fortsätta.

att dra fördel av det!

Självklart är flertalet av våra armaturer
bedömda av BVB / Sunda Hus.

SORTIMENT & SUPPORT
I vår egen produktion ligger fokuset på linjära lösningar, både för interiör och exteriör. För varje armaturmodell finns ett
stort antal standardlängder och möjlighet att välja mellan olika färgtemperaturer, TW, optiska lösningar och typ av driver.
Tillval av funktioner som dragdim, sensor, nödljus och snabbkoppling erbjuds för flertalet armaturer.
Minst lika viktigt som sortimentet tycker vi att supporten är. Vi sätter en ära i att svara snabbt och kunnigt och våra säljare
har ett välförtjänt gott rykte på marknaden.

INTERIÖR

EXTERIÖR

PROJEKT
Vi levererar till kontor, skolor, sjukhus, gallerior, restauranger, hotell,
museer, bibliotek, trapphus, garage, tunnlar, lekplatser, broar,
bostäder, stationsbyggnader, entréer, parker - nästan alla typer av
projekt helt enkelt!

ÖVRIGA VARUMÄRKEN
Vi tillverkar själva de produkter vi har bäst förutsättningar och kompetens för. Samtidigt vill vi ha en bredd i sortimentet
för att kunna hantera alla olika typer av projekt och behov. Därför har vi valt ut ett antal varumärken som står för samma
värden som vårt eget: god kvalitet till bra priser. Och självklart med samma höga nivå på support och service!
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