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Prototypeløsninger 
til Louis Poulsen 
Lighting
PRODUKT: Prototyper, som er identiske  

med slutproduktet, til varmetests,  

tæthedstests og lysmålinger
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EMNE:   Outsourcing af
            prototyper

VIRKSOMHEDEN: Louis Poulsen Lighting 

designer belysning af høj kvalitet og 

sælger sine produkter verden over.

PRODUKT: Belysning til bl.a. offentlige 

bygninger, byrum, virksomheder, univer-

siteter, skoler og boliger.

BESKRIVELSE: Louis Poulsen Lighting 

rådgiver om og produktudvikler nye løs-

ninger til belysning. Virksomheden har 

eget modelværksted, men laver ikke selv 

støbte emner og komplicerede emner. 

Derfor bliver prototyper fremstillet i 

samarbejde med LM Projects.

Prototyperne bruges til bl.a. varmetest, 

tæthedstest og lysmåling.

”En prototype skal være fuldstændig 

identisk med det færdige produkt, så vi 

kan teste design og foretage tekniske 

vurderinger, inden vi investerer i produk-

tionsværktøjerne,” forklarer Alex Møller, 

R&D Engineer hos Louis Poulsen.

Når udviklingsarbejdet er nået til proto-

typefasen, er næste skridt selve produk-

tionsstarten. Jo hurtigere LM Projects 

kan levere prototypen, jo hurtigere kan 

Louis Poulsen starte produktion og und-

gå at miste dyrebar tid.

”LM Projects ved, at det skal gå hurtigt. 

En gang bestilte vi en prototype en sen 

eftermiddag, og da vi næste morgen 

ville ændre en detalje, havde LM Projects 

allerede sendt billeder af de producerede 

dele.”

”Samarbejdet med LM Projects har fun-

geret rigtigt godt . Vi får hurtig respons, 

og de er gode til at følge op med spørgs-

mål omkring teknologi, leverandør, finish 

og materialer,” siger Alex Møller.

LM PROJECTS LEVERANDØRER

er nøje udvalgt efter kvalitet, leverings- 

tid og priser. De er specialiserede i at 

levere hurtige og præcise prototyper, og 

har stor erfaring med teknologi, over-

flader og funktionalitet. Alt efter proto-

typens materialer og processer udvælger 

LM Projects den leverandør, som matcher 

opgaven bedst.

VIRKSOMHEDENS KRAV 

TIL EN LØSNINGSMODEL:

”Vi bruger efterhånden 

LM Projects i alle 

vores projekter. Proto-

type-fremstilling er en 

krævende branche, for 

vi lægger høj vægt på 

kvalitet, hastighed og 

pris. Netop derfor bru-

ger vi LM Projects – og 

det fungerer rigtigt 

godt.”

Alex Møller, R&D Engineer

Louis Poulsen Lighting A/S
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