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LED Huset ApS anbefales hvert år som samarbejds-
partnere af mange elektrikere landet over. Som seriøs 
importør aftager de meget store mængder LED rør og 
har en meget stor knowhow på området.

LED Huset sælger færdige energiprojekter indenfor 
belysning til bla. kommuner, skoler, landmænd, fabrikker 
mm. Derudover leverer de mange produkter direkte til 
elinstallatører.

Navnet LED Huset blev første gang taget i brug i 2013. 
To år forinden da (2011-2013) arbejdede de to kom-
pagnoner John Pedersen og Per Lyst fuld tid på at 
teste produkter. De har nu haft de udvalgte produkter  
hængende i over 4 år og tændt 24 timer pr. døgn. Dette 
bevidner om seriøsitet og kvalitet da produkterne har  
levet op til forventningerne om holdbarheden.

LED Husets produkter overholder alle de strengeste 
krav, såsom tuv Rheinland, Rohs osv. I dag råder de to 
kompagnoner over mere end 500 kvm. lagerhal, som 
udelukkende er fyldt med LED produkter.

LED Huset ApS beskæftiger ud over de to ejere, to  
belysningskonsulenter og to faste montørere.

Ung energisk virksomhed 
i voldsom fremgang

Siden LED Husets start er det gået virkeligt stærkt 
for de to unge iværksættere. I skrivende stund er de 
ved at oplære ny belysningskonsulent. 

LED Husets fremgangsmetode er at oplyse kunderne 
om de faktiske forhold og levere varen i første forsøg.
Derfor ligger det os meget på sinde at vores konsulenter 
skal være klædt på med de bedste produkter der findes 
på markedet, og konkurrencedygtige priser, udtaler Per 
Lyst som er den salgs ansvarlige.

Som nogle af de eneste på markedet har LED Huset 
undersøgt tingene til bunds inden de har startet virksom-
hed. Dette gør, at de i dag har meget få reklamationer. 
De vil hellere gå glip af en handel end at sælge kunden 
noget, som de ikke selv tror på.

Allerede på de første 4 måneder i 2015, har de nået 
samme omsætning som de opnåede i hele 2014. 2014 
var et tilfredsstillende år, så fremtiden ser virkelig lys ud 
for den energiske virksomhed.

John Pedersen, som fik ideen til LED Husets eksistens 
har igennem mange år haft tæt kontakt til deres fabrikant 
i Østen. På den måde har LED Huset selv fået skræd-
dersyet og sammensat de bedste produkter. Navnet 
LED Huset blev første gang taget i brug i 2013. To år 

forinden (2011-2013), arbejdede de to kompagnoner 
John Pedersen og Per Lyst fuld tid på at teste produkter. 
LED Huset har nu haft de udvalgte produkter hængende 
i over 4 år og tændt 24 timer pr. døgn. Dette bevidner 
om seriøsitet og kvalitet da produkterne har levet op til 
forventningerne om holdbarheden.

LED Husets produkter overholder alle de strengeste krav 
såsom CE, Tuv Rheinland, Rohs osv. 
 
Per Lyst udtaler, at de desværre ofte oplever at blive 
kontaktet af en virksomhed, som bare vil have en pris.
Her prøver vi så på, at få lidt taletid, så vi kan forklare 
om de mange faldgrupper, der findes indenfor dette om-
råde. Det nytter jo ikke noget at spare lidt småpenge på 
produkterne som så har kortere levetid, hvis man skal ud 
at leje lift osv., fordi man har købt et for billigt produkt. I 
”gamle dage” lyste et lysstofrør på 58w nogenlunde det 
samme - uanset mærke osv. Men indenfor LED, er det 
en helt anden snak. Får man et billigt produkt tilbudt, så 
lyser den som hoved-regel mindre end vores, hvis den 
bruger det samme i watt. Skal man så gå op i watt for at 
opnå samme lys-styrke, ja så bruger man det, som man 
har sparet på at købe et billigt produkt i strøm i stedet. 

Per Lyst fortæller endvidere at LED Huset har speciali-
seret sig i at løfte opgaverne fra start til slut. Hvis en virk-
somhed indgår en aftale med LED Huset. så får man 
en færdig pris. Dvs. vi søger tilskuddet hjem i kundens 
navn, monterer - hvis dette ønskes og afleverer projektet 
til alles tilfredshed.

Vores beregninger ligger i mange tilfælde på en forrent-
ning af kundens investering på helt oppe omkring 30%-
100% pr. år. Dette endda helt uden at slutbrugeren skal
foretage sig noget som helst - ud over at træffe beslut-
ningen. Uanset om de vælger os eller ej, skal de bruge 
pengene. Hvis de vælger at tænke sig om i et års tid, 
ja så har de bare brugt alle pengene hos deres energi-
selskab til strøm.

LED Huset har oplevet kunder som tror at produkterne 
falder i pris, og som så vil vente.  Har man f.eks. en til-
bagebetalingstid på et år og man vil vente, ja så risikerer 
man for det første at tilskuddet falder bort, og for det 
næste, at man i det år man venter, bruger de sidste af 
pengene i strøm.  Produkterne skal så være blevet gratis
i mellemtiden for at det er rentabelt at vente, hvilket aldrig 
vil komme til at ske, udtaler Per Lyst med et glimt i øjet.

LED Huset sætter en ære i at afslutte et projekt til al-
les tilfredshed. Feks. har de i nogle tilfælde haft deres 
montør til at lave projekterne i weekender mm. for ikke at 
gå i vejen på fabrikkerne rundt omkring.

LED Huset vil være en troværdig virksomhed som 
folk kan stole på, netop derfor har de også valgt at 
ligge nogle af deres referncer ind på hjemmesiden  
www.ledhuset.dk, så man ved selvsyn kan se de store 
besparelser, der er at hente.
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