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Belysning for samferdsel  
– vei – tunnel – arena anlegg
Multilux AS
Multilux er en 
fremadstormende og 
betydelig leverandør av 
belysning for samferdsel, 
infrastruktur, idrettsanlegg, 
parker og andre utendørs 
bygg og anlegg.
Selskapet har et stort nettverk 
av underleverandører 
som alltid er i forkant av 
teknologisk og praktisk 
utvikling innenfor 
belysningsområdet.
Multilux’ avdeling i Oslo 
holder til i morderne og 
selvinnredede lokaler 
på Lysaker – rett over 
motorveien til og fra 
Oslo/Drammen. Salgssjef 
Rune Staavi forteller 
at de har veldig god 
samferdselsoversikt på 
trafikken og nevner mandag 
og tirsdag som toppdagene, 
mens fredag er lavest med 
antall kjøretøy.

Miljø og Teknikk 2019
«Det er første gang vi deltar 
på Miljø og Teknikk 2019. 
Vi leverer allerede til en 
del kommuner med LED 
belysning. Og akkurat nå 
har vi holdt kurs for flere 
kommuner rundt omkring i 
landet – hvor temaene har 

vært fokusert rundt dagens 
belysningssystemer sett 
opp mot de fremtidsrettede 
og kostnadseffektive LED-
systemene som finnes og 
som er under utvikling.»

Produktkonsepter
«Kommunenes utbytting av 
de gamle pærene 125 L – 
den såkalte kvikksølvpæren 
– som byttes ut mot de 
moderne og lønnsomme 
LED pærene. Et anlegg 
skal jo vare i minst 25 
år og være lønnsomt. 
Dette får kommunene 
med de nye innovative 
belysningssystemene. 
Selskapet har fire 
satsingsområder – 
samferdsel/vei, tunnel, 

parker og idrettsanlegg. I 
tillegg satser de på sitt brede 
spekter av tennskap for vei 
og gatebelysning.

Belysning og service
Det som kjennetegner 
Multilux AS er «veldig 

god service og at vi er en 
av de ledende aktørene 
i belysningsbransjen» 
avslutter en spent og ivrig 
belysningsentusiast og 
salgssjef, Rune Staavi.

Multilux Oslo holder til på Lysaker med 400m2 kontorer/showrom. Lokalene – fordelt på to etasjer over 
motorveien til og fra Oslo/Drammen – er ikke tilfeldig valgt. Dette er tidsmoderne lokaler tilpasset miljø 
og selskapets produktkonsepter innenfor belysning. Salgssjef Rune Staavi ser frem til å fortelle kom-
munene hvilke nye kostnadseffektive belysningssystemer som finnes på Miljø og Teknikk 2019.

Daglig leder .............................................. Svein Ove Sunde

Omsetning 2016 .................................... 101.580.000

Driftsresultat 2016 ................................. 7.305.000

Antall ansatte ........................................... 28
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