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DAVID SUPER-LIGHT A/S
- Grundlagt 1970 af Mogens Davidsen. Idag en af de førende danske producenter af
udendørs belysning. Fabrikken er beliggende i Gl. Rye mellem Silkeborg og Skanderborg,
midt i noget af danmarks smukkeste natur med skove, søer, bakker og dale. En perfekt
ramme for den kreative og innovative udvikling, som dagligt foregår hos David SuperLight A/S.

DANSK DESIGN, KVALITET & PRODUKTION
- David Super-Light A/S er et DANSK firma. Vi tror stædigt på at de fleste forbrugere gerne
vil ofre lidt mere på Deres udendørs lamper og til gengæld få et dansk designet produkt,
som tilmed er produceret i Danmark og som er skabt til at modstå det danske klima. Et
produkt hvor man er garanteret i hele 10 år mod rustgennemtæring og hvor man har markedets bedste suppleringsgaranti. Et produkt hvor man kan få reservedele hvis uheldet
skulle være ude og hvor man behandler produkterne med respekt og tror på håndværkets
fremtid i et land, hvor outsourcing ikke længere er et fremmedord.
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[ DESIGNET, UDVIKLET OG PRODUCERET I DANMARK ]
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MED HÅNDVÆRKET I BAGAGEN
- Det står hurtigt klart for alle som besøger fabrikken i Gl. Rye, at
fremstillingen af en ægte David-lampe er en kompliceret og vanskelig proces. Derfor er det vigtigt at alle involverede medarbejdere kan
deres håndværk til fingerspidserne. Håndværket såvel som traditionen stikker dybt hos David Super Light A/S ligesom evnen til at skabe
en samhørighed mellem form og funktion, på en sådan måde at den
skandinaviske stil fremstår ren og enkel.
Respekt for det interne såvel som det eksterne miljø vejer tungt, og
indgår som en naturlig del af produktudviklingen.

DESIGN
- Designet er typisk dansk/skandinavisk med hovedvægten lagt på en
gennemsolid konstruktion, som kan modstå de barske klimaforhold i
de skandinaviske lande. Som en sidegevinst er en solid metalkonstruktion meget velegnet til vandalbeskyttelse, produkterne holder ganske
enkelt til flere ”tæsk” og kan derfor benyttes stort set overalt.
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OFFENTLIGE PROJEKTER
- Vi har stor erfaring i belysning af offentlige veje, gang- & cykelstier, parkanlæg, bytorve,
parkeringspladser og meget meget mere. David Super-Light A/S tilbyder solide produkter
til fornuftige priser... uden at gå på kompromis med kvaliteten.
Nøgleordene er; kvalitet, genleveringssikkerhed, vandalsikkerhed, lav vedligeholdelse,
hurtigt lyskildeskift og smarte løsninger.

PRIVATE PROJEKTER
- Med udgangspunkt i vore kundernes ønsker og behov, kan vi tilbyde råd og vejledning til
både små og store opgaver. Vi kan tilpasse vore produkter til lige præcis den opgave der
skal løses. I samarbejde med den aut. elinstallatør kan vi levere en robust og kvalitetstestet belysningsløsning til havegangen, indkørslen, facadebelysningen og meget meget
mere. Tag en snak med vores salgsrepresentanter om hvordan vi kan hjælpe dig videre
med dit projekt.
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[ DANSK PRODUCERET BELYSNING SIDEN 1970 ]
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PRODUKTTILPASNING & SPECIALUDFØRSEL
- Standard produkt-programmet fra David Super Light A/S er
særdeles omfattende men skulle De alligevel have en ide eller et
ønske, der kunne passe til netop Deres projekt, har vi hos David
Super Light A/S stor erfaring i kundetilpassende specielløsninger.
Specialfarver, tilpasning til eksisterende master, specielle lyskilder
og øvrige ønsker.... tag en snak med vore konsulenter og hør om
alle mulighederne.
HELLERE LILLE OG VÅGEN...
- Ikke alene udfører vi kundetilpassede projekter til en yderst fornuftig pris. Vi gør det også hurtigt og gnidningsfrit og med kunden som
aktiv medspiller. Det er en af de mange fordele ved at være lille og
vågen, vi yder topservice fra start til slut.
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[ BYRUMSINVENTAR OG SMEDEOPGAVER... DET ER OGSÅ OS ]
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... OG VI KAN OGSÅ MANGE ANDRE TING
- Vi har base i belysningsindustrien og produktionen af udendørs
belysning til det skandinaviske klima, det er her firmaets rødder er
groet fast, men som smedevirksomhed kan vi også mange andre
ting. Vi producerer også byrumsinventar; bænke, skraldespande
o.lign. både som standardvarer og som kundespecificerede opgaver. Derudover udfører vi underleverandøropgaver indenfor jern- og
metalindustrien. Lad os kigge på din opgave og komme med en
fornuftig løsning til en fornuftig pris.
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