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Östermalms Saluhall renoverad och utbyggd i gammal stil men 
med toppmodern teknik. WLK har levererat DALI styrsystem 
och LED-driftdon från Tridonic samt LEDtape från Welight. 
Projekteringen påbörjades redan 2014 och i mars 2020 invigdes 

den nya saluhallen. Projektet är väl genomarbetat med bland 
annat renovering och uppdatering av gamla armaturer till den nya 
LED-tekniken. En fantastisk miljö med fina ljusinstallationer både 
inomhus och utomhus. Välkomna att handla!
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En trygg och innovativ samarbetspartner
WLK säljer och distribuerar professionella belysningskomponenter B2B. Vi levererar till 
armaturtillverkare och våra produkter hittar du hos de ledande elgrossisterna. Vi bearbetar 
Elkonsulter och Ljusdesigners och med snart 50 år i branschen vet vi vad som krävs för att ge våra 
kunder den bästa lösningen.

WLK är agent och distributör för Tridonic i Norden och Baltikum, en världsledande leverantör 
av smarta och effektiva belysningslösningar. Vi säljer och marknadsför också Welight med ett 
kompletterande sortiment och kundanpassade produkter till våra kunder. WLK’s målsättning är att 
erbjuda kunderna kompletta professionella belysningslösningar med högkvalitativt ljus och styrning.

Inom WLK strävar vi efter att vara nära våra kunder i de olika länderna med lokala säljare som kan 
kommunicera på det nationella språket och är en del av kulturen. Det ger oss stora fördelar då vi kan 
ge kunderna en hög servicenivå med god teknisk support, snabb orderhantering och säkra leveranser 
direkt från eget lager.
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I Humana äldreboende har LED-belysning med automatisk 
styrning integrerats med den dagliga verksamheten för att bidra 
till en trivsam och harmonisk miljö. Med ett ökat välbefinnande 
hos de demenssjuka patienterna skapas ett affärsdrivande 
mervärde. Ljuset varieras automatiskt i både färgtemperatur och 
ljusnivå under dagen för att stimulera patienten under dagens 
olika moment.

Den första Humana byggnaden i Gävle uppmärksammades och 
belönades med Ljuspriset 2017 för det väl utformade samspelet 
mellan teknik och människa. Konceptet används flitigt i nya 
demensboenden runt om i Sverige.
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Innovativa lösningar i teknikens framkant
Med WLK som partner är våra kunder alltid uppdaterade om vad som händer i branschen. Bland 
annat erbjuder vi regelbundna lanseringskampanjer för introduktion av nya produkter. Exempel på 
produkter är LED-driftdon och LED-modul, sensorer för närvaro & dagsljus och styrenheter. Vi är 
aktiva i belysningsbranschen, delar gärna med oss av vår kunskap och utbildar våra kunder inom nya 
tekniker. Exempel på detta är LED, DALI-2, D4i för utomhusarmaturer, trådlös teknik för styrning och 
driftsättning samt APP:ar för enkel programmering av belysningsanläggning.

En annan utmärkt informationskälla är vår webbshop www.wlk.eu, där du som kund får en egen 
inloggning. Här hittar du all information du behöver såsom produktinformation, datablad, pris och 
tillgängligheten på vårt lager.

WLK har levererat allt från, LED-modul med ställbar färgtemperatur & LED-driftdon 
till ett 20-tal armaturtillverkare,  DALI-styrsystem från Tridonic, Welight LEDtape till 
sänggavlar och till handledare i korridorer samt Bticino tryckknappar med transparent 
ram & tryckknappar för tydliga instruktioner.  Sammantaget är detta projekt ett bra 
exempel på realisering av begreppet Human Centric Lighting.
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Hållbarhet och energieffektiva lösningar
På WLK jobbar vi, med vår starka ägare Indutrade AB i ryggen, ständigt med frågor som rör  
hållbarhet. Vi jobbar mot FN:s Globala mål, där vi satt extra ljus på några områden; hållbar  
konsumtion och produktion, hållbara städer och samhällen samt god hälsa och välbefinnande.  
Vår avsikt är att driva hållbarhetsfrågor inom vår verksamhet såsom att förespråka energieffektiva 
belysningslösningar som ger god arbetsmiljö med människan i centrum. Vi gör detta genom att 
tillhandahålla teknik med ställbar färgtemperatur (Tunable White) för att realisera innovativa koncept 
såsom Human Centric Lighting.

På WLK tar vi också en aktiv roll när det gäller att driva teknikutvecklingen framåt. Vi ser stora 
möjligheter med digitaliseringen, till exempel genom energieffektivisering av utomhusbelysning med 
komponenter i armaturen förberett för uppkoppling till Smart City Solutions och förbättra människors 
livskvalitet i staden.

Ett annat sätt är rent humanitära satsningar där vi exempelvis sponsrar Kjell Borneland Foundation, 
vars senaste satsning är en ny skola i en fattig by i indiska Jaigon. Här har WLK hjälpt till att bygga 
upp ett medicinskt center och finansiera en pumpstation som förser skolan med friskt vatten.

Med Welight LEDtape i kombination med 
aluminiumprofiler och spridningslinser 
kan man enkelt anpassa och integrera 
belysningen i rummet och skapa snygga 
ljusinstallationer i enkla utrymmen 
såsom exempelvis i kundtoaletterna på 
Östermalms Saluhall i Stockholm.

Trådlös tryckknappspanel för enkel 
aktivering av olika ljussättningar. Med APP i 
mobilen kan systemet styras manuellt eller 
automatiskt och enkelt konfigureras för 
dina behov.

Med den nya tekniken Zhaga-D4i från Tridonic 
kan vi erbjuda energieffektiva LED-lösningar 
för utomhusarmaturer med individuell smart 
styrning, gruppstyrning eller uppkopplad 
styrning till den smarta staden.
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Modern LED-belysning i köksmiljö med styrning från trådlös tryckknappspanel och APP i mobilen. 
Tak:   Welight Downlight DIM2WARM med Tridonic basicDIMwireless LED-driftdon 
Köksbänk: Welight LEDtape Tunable white och RGB, Welight LED-driftdon DT8 och 4ch,  
 Tridonic basicDIMwireless module 
Köksö:  Welight LEDline slim med Tridonic basicDIMwireless LED-driftdon  
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order@wlk.eu · +46 152 910 00 · support @wlk.eu · +46 152 911 20
www.wlk.eu · info@wlk.eu – Välkommen att kontakta oss!

Baltikum 
Tallinn: Rene.Kivila@wlk.eu 
+372 8 804111

Danmark  
Aarhus: Jens.Nielsen@wlk.eu 
+45 78 701236

Finland  
Nystad: Henrik.Leino@wlk.eu 
+358 9 31546368

Sverige 
Stockholm: Joakim.Gronberg@wlk.eu 
+46 8 501 212 81

Strängnäs: Henrik.Svedstedt@wlk.eu 
+46 152 503325

Tidaholm: Fredrik.Persson@wlk.eu 
+46 36 3300556




