
MULTILUME RE:THINK
MAKE YOUR CARBON FOOTPRINT TIP-TOE.



* Beregningsperiode: 20 år, 100 m², svensk elmix.
** Sammenlignet med en Multilume Slim.

GIV JORDEN ET PUSTERUM

At gøre brug af uorganisk materiale eller fossile stoffer er ikke en langsig-

tet løsning. Derfor har vi brug for en ny tilgang til brugen af ressourcer i 

produktionsindustrien. Ved at erstatte materialet i armaturet i vores 

mest sælgende produkt med vedvarende ressourcer*, mindsker vi 

klimapåvirkningen fra armaturet med 83%. Vi håber, at dette valg gør 

en positiv forskel for miljøet. 

Ved at benytte Organic Response (dagslysstyring og tilstædeværelses-

detektering) i Multilume Re:Think, kan CO2 påvirkningen reduceres med 

35% under brug.** Vi har startet vores rejse mod en mere bæredygtig 

fremtid. Vil du med?



SKABT TIL GENBRUG

Vi er glade for at kunne præsentere et armatur med en cirkulær livscyklus, 

som forhåbentlig kan genbruges flere gange. Mere end 90% af armatu-

ret kan genanvendes til nyt materiale, og resten kan omdannes til energi, 

f.eks. fjernvarme til husholdninger. Selve armaturhuset, der er 

fremstillet af svensk naturfiber og genanvendt materiale, kan 

genanvendes 100%. Måske står du med den i hånden igen i fremtiden, 

men så i form af en mælkekarton? 

Ved at udskifte metallet i armaturhuset 

med pap har vi reduceret hele armatu-

rets vægt med 32%. Det er en stor fordel 

i forbindelse med såvel transport som in-

stallation, da begge dele bliver lettere og 

smidigere. Derudover sparer vi 400.000 

A4-papirer per år* ved at trykke monta-

gevejledningen på bagsiden af armatur-

huset.

Ikke kun vægten er mindre, også volumen 

ved transport er faldet med 30%. Ingen 

plastdele eller en masse emballage – der 

er kun genanvendeligt bølgepap tilbage 

efter installationen. Instruktionerne er 

trykt direkte på bagsiden af armaturet, 

så de altid er ved hånden, hvis der opstår 

spørgsmål senere.

* Sammenlignet med en Multilume Slim.

Smid 
skraldet 
væk



Multilume Re:Think indbygningsarmaturet monteret i nedhængte lofter har samme 
udtryk og tekniske data som Multilume Slim. Det synlige skinnesystem dækker 
armaturhuset og kun afskærmningen i opal eller delta vil være synligt.

KLAR MED ET ENKELT KLIK

Ligesom resten af Multilume-serien er 

Multilume Re:Think nem at installere. 

Sammenlignet med et standardarmatur 

har det præcis samme fordele og funktio-

ner – smidig installation med quickcon-

nection stikforbindelser, høj lyskomfort 

og samme imponerende levetid. Beskyt-

telsen på afskærmningen fjernes med et 

forsigtigt træk, og efter installation er 

der kun det genanvendelige bølgepap at 

tage hånd om. Intet er udeladt – det hele 

er i kassen.

Re: Use 
Re: Duce 
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