
  

 

 

 

 
P R ES SEI N F O RM A TI O N  
Ahrensburg, 14. november 2019 

  

Find hurtige løsninger med 
kernesortimentet: ESYLUX 
giver gennemsigtighed i 
forhold til leveringstider  
ESYLUX gør leveringstiderne på sin portefølje transparente, så deres 
kunder hurtigt og målrettet kan finde løsninger, som er til rådighed. Der 
skelnes mellem et kerneprodukt, hvor leveringstiden fra lageret ligger inden 
for 48 timer eller 10 arbejdsdage, og alle andre produkter, hvor en 
leveringstid gælder på forespørgsel. På ESYLUX-hjemmesiden kan kunder 
straks identificere kerneporteføljens artikler via produktfilteret eller 
piktogrammerne ud for produktet. 
 
Modtag kerneporteføljen inden for 48 timer eller 10 arbejdsdage 
Derved rykker kernesortimentet i forgrunden. Kernesortimentet er inddelt i to 

klasser: Produkter på lager, som kan leveres inden for kun 48 timer, samt hurtigt 

fremstillede produkter, som har en leveringstid på maks. 10 arbejdsdage. Ved 

hjælp af produktfiltrene på ESYLUX-hjemmesiden kan artiklerne i begge klasser 

hurtigt findes inden for en produktkategori. "Derved finder kunden hurtigt og nemt 

løsninger, der er til rådighed inden for kort tid. Du kan dermed planlægge og 

betjene projekter mere effektivt og mere pålideligt", siger Anne Spielberg, leder af 

afdeling for international marketing hos ESYLUX.  

 

Som supplement eller som alternativ til produktfilteret viser et piktogram på hvert 

enkelt produkt, hvilken klasse det hører til. Kerneporteføljens komponenter er 

markeret med ”48h” eller ”10d”. Alle andre artikler, hvor kunder kan være 

afhængige af at kende leveringstiden, er forsynet med et ”i”. Dermed går 



  

 

 

 

søgeresultatet for en tilsvarende produktsøgning ikke tabt, og alle de fundne 

automatiserings- og lysløsninger kan som sædvanligt tilføjes til en favoritliste. 

Disse kan så sendes via e-mail – eksempelvis til den foretrukne el-grossist – 

og sendes som bestillingsforespørgsel til ESYLUX eller downloades som PDF.  

I det næste ESYLUX-katalog 2020/2021 bliver emnet også visualiseret på hvert 

produkt. ESYLUX tilbyder således sine kunder et forbedret og effektivt værktøj til 

planlægning og realisering af projekter til den sensorbaserede 

bygningsautomatisering og den intelligente belysning. 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

Om ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX udvikler, fremstiller og driver intelligente automatiserings- og 

belysningsløsninger, der skaber mere livskvalitet og energieffektivitet i 

kontorbygninger, uddannelsesinstitutioner og i sundhedsvæsenet. Det enkelte 

menneskes ønsker og behov står i centrum, og virksomheden lægger særlig vægt 

på en nem anvendelse af sine produktløsninger. Engrosforhandlere, 

installationsfirmaer, elektroingeniører, lysdesignere samt arkitekter har som 

kunder og partnere tillid til vores mere end 50 år lange markedserfaring og til den 

personlige, faglige rådgivning, som vores ESYLUX-eksperter giver. Med vores 

forskning, udvikling og produktion på den tyske adresse i Ahrensburg lever 

producenten desuden op til de højeste kvalitetskrav. Vi distribuerer globalt: 

ESYLUX samarbejder med erfarne handelsvirksomheder og har et stort antal 

datterselskaber i Europa, Asien og Oceanien. 

Flere oplysninger på www.esylux.com 
 
 
Mediekontakt 

ESYLUX GmbH 

Christian Schöps 

Kontaktperson for virksomhedskommunikation 

Tlf. +49 4102 88 880-2017 

Fax +49 4102 88 880-333 

E-mail christian.schoeps@esylux.com 
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Billeder og billedtekster 
(Kilde: ESYLUX GmbH) 

 

 
ESYLUX-hjemmesidens produktfilter 
Med produktfilteret på ESYLUX-hjemmesiden kan kerneporteføljens artikler 

hurtigt identificeres. Som supplement gør piktogrammer ud for produkterne 

leveringstiden synlig. 

 

Udskriftsvenlig udgave: Download 
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