
  

 

 

 

PR ES SEM ED D E L EL SE  
Ahrensburg, Tyskland, 28. februar 2023  
  

Nyt look til intelligente 
automatiserings- og 
belysningsløsninger: Nyt 
design af ESYLUX-website 
ESYLUX har moderniseret sit website design betydeligt. Et nyt layout giver 
mulighed for brug af hele skærmen og giver desuden websitet et skarpt og 
moderne udseende, selv på mobile enheder. Et nyt, mere intuitivt 
navigationssystem i produktafsnittet og mærkbart kortere indlæsningstider 
gør websitet meget mere brugervenligt. 
 
Enkel navigation, tydelig grafik på tværs af alle enheder og korte indlæsningstider 

er alle vigtige forudsætninger for en vellykket onlinetilstedeværelse. ESYLUX har, 

for yderligere at forbedre de digitale muligheder, moderniseret websitets design 

betydeligt.  

 
Nyt layout giver optimale muligheder for at udnytte hele skærmen  
Layoutet består nu af fire kolonner og dækker hele skærmområdets bredde. Med 

dette nye layout får ESYLUX det optimale ud af skærmen på alle enheder, hvilket 

især smartphones og tablets drager fordel af. Layoutet giver desuden plads til 

store visuelle præsentationer, så websitet får et skarpt og moderne udseende. 

Dette design gør desuden, at brugerne lettere får øje på interessant indhold, 

uanset hvilken enhed de bruger. 

 

Intuitiv og målrettet navigation i produktafsnittet 
Et af de vigtigste aspekter i websitets nye design var at forbedre 

navigationssystemet i produktafsnittet. Dette nye system betyder f.eks., at alle 

oplysninger om hvert produkt vises på øverste niveau, uden at man behøver at 



  

 

 

 

klikke på yderligere undermenuer. Hvis man scroller ned på siden, åbnes en 

mindre fastgjort menu. Denne menu giver brugeren flere oplysninger og giver 

desuden mulighed for hurtigt og nemt at springe mellem de forskellige afsnit på 

produktsiden. Et nyt afsnit med thumbnails giver hurtig adgang til videoer og 

billeder af produktet.  

 

Det primære navigationssystem har også fået nyt design, hvilket gør websitet 

meget enklere  at bruge  ESYLUX har omorganiseret navigationssystemets 

elementer og foretaget en række forbedringer, f.eks. forenklet søgningen efter 

bestemte varenumre eller nøgleord. Håndteringen af indlæsningstiderne har også 

forbedret websitets brugervenlighed – i forhold til den tidligere version indlæses 

websitet nu meget hurtigere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



  

 

 

 

Om ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX udvikler, producerer og distribuerer intelligente automatiserings- og 

belysningsløsninger, der giver forbedret livskvalitet og energieffektivitet i 

kontorbygninger, uddannelsesinstitutioner og sundhedsbygninger. Folks krav og 

behov er centrale for virksomhedens aktiviteter. ESYLUX sætter særligt pris på 

den nemme anvendelse af sine produktløsninger. ESYLUX' kunder og partnere 

omfatter grossister, el-installatører, el- og belysningsrådgivere samt arkitekter, der 

har tillid til vores mere end 50 års markedserfaring og den personlige, 

specialiserede rådgivning fra ESYLUX-eksperterne. Desuden opfylder ESYLUX 

de højeste kvalitetsstandarder inden for forskning, udvikling og produktion på sin 

tyske facilitet i Ahrensburg. Vores salgsorganisation er global: ESYLUX opererer i 

samarbejde med erfarne handelspartnere og er repræsenteret af talrige 

distributionsfirmaer i Europa, Asien og Oceanien. 

Du kan finde flere oplysninger på www.esylux.com 
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Billeder og billedtekster 
 

 
Nyt design af ESYLUX-website Kilde: ESYLUX 
Mere intuitiv navigation, kortere indlæsningstider og optimeret til mobile enheder: 

helt nye design af ESYLUX-websitet. 
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