
Super Dæk Service pressemeddelelse

Hos den landsdækkende kæde af dæk- og autoværksteder, Super Dæk Service,

udskiftes nu samtlige lyskilder i alle afdelinger til LED-belysning, og gevinsten –

både for Super Dæk Service og miljøet – er til at få øje på.

Frem til sommerferien skifter samtlige 

60 afdelinger af Super Dæk Service i til 

LED-lys Det er en stor investering her og 

nu, men på sigt vil investeringen blive en 

win-win situation for både Super Dæk 

Service og miljøet.

Forbruget af strøm til belysning vil med 

den nye LED installation blive reduceret 

med cirka 30 procent, og mindre elfor-

brug betyder mindre udledning af CO2 

- til gavn for miljøet. 

Med den nye LED-belysning i alle afde-

linger opnår Super Dæk Service en årlig 

besparelse på el-regningen på over 2 

millioner kroner, og dermed vil investe-

ringen være tjent hurtig hjem.

OVER 10.000 ENHEDER UDSKIFTES

Operation ”nyt lys” hos Super Dæk 

Service betyder, at fl ere end 10.000 

lysenheder udskiftes. Det omfatter al 

belysning i afdelingerne – indendørs lys 

armaturer, udvendigt belysning, skiltelys 

osv.

- Der bliver virkelig ryddet ud i alle for-

mer for ”gammeldags” belysning til for-

del for moderne LED, som giver et godt, 

klart og optimalt lys. I forbindelse med 

udskiftningen tjekkes også alle elinstal-

lationer i afdelingerne, og da LED-pærer 

i forhold til de gamle lyskilder har meget 

lang levetid, vil belysningen hos Super 

Dæk Service kræve mindre vedligehold 

i fremtiden

Super Dæk Service er med 60 auto-

værksteder og dækcentre fordelt over 

hele landet en af Danmarks største dæk- 

og autoværkstedskæder og betjener 

både private, virksomheder, industrien 

og landbruget.

FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER 

KONTAKT

René Kristensen på mail rkr@sds.dk   

NY LED BELYSNING HOS
SUPER DÆK SERVICE
ER EN GEVINST FOR MILJØET
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Super Dæk Service er hele Danmarks autoværksted og dækcenter. Med 59  autoværksteder 

og dækcentre fordelt over hele landet er Super Dæk Service i dag en af Danmarks største 

dæk- og autoværkstedskæder. SDS betjener både private, virksomheder, industrien og 

landbruget. Visionen er at være branchens bedste, og den vision nås gennem en kultur med 

fokus på hastighed, købmandsskab og kvalitet.


