Kyrkljus
Kirkelys

Det självklara kyrkljuset
kommer från

Vårt breda sortiment av kvalitetsljus gör
att du alltid hittar ett ljus som passar
dina behov - ljusen tillverkas för att
passa till olika ljusstakar och för olika
tillfällen. Materialet är 100% stearin
baserat på den förnybara råvaran talg
och ljusen tillverkas i Oskarshamn, Sverige. Alla ljus brinner med stor, vacker
låga, har skarp, rinnsäker kant och
brinner med ”torr” skål - och de flesta
av våra kyrkljus är Svanenmärkta.

Vores brede udvalg af kvalitetslys giver
dig mulighed for altid at finde et lys,
der passer til dine behov - lysene er
produceret til, at passe til forskellige l
ysestager samt til forskellige lejligheder.
Materialet 100% stearin er et naturprodukt. Lysene produceres i Oskarshamn i Sverige. Alle vore stearinlys
brænder med en stor og rolig flamme,
har en skarp, sikker kant og brænder
med en ”tør” skål - og de fleste af vores
Kirkelys er Svanemærket.

Markedsleder på kirkelys i Norden

Bra att veta om ljus och hur de bäst skall användas
Værd at vide om lys og hvordan de bedst anvendes

Res upp veken och korta den till 1 cm
första gången du tänder ett ljus så minskar
du risken att ljusen rinner.
Rejs vægen op og klip den ned til 1 cm første
gang du skal tænde et lys, dermed minimerer
du risikoen for at lyset løber.

Om det bildas en djup skål upptill på ljuset
är det bra att skära ned kanten innan du
tänder det på nytt. Avlägsna även eventuella
vekrester i skålen.
Såfremt, der dannes en dyp skål foroven på
lyset, er det en god ide at skære kanter ned
inden du tænder lyset igen. Rens lysskålen
for eventuelle vægerester.

Ledande på kyrkljus i Norden

Stearin - en förnybar råvara
Stearin är en förnybar råvara ur naturens eget kretslopp. När du väljer ett
stearinljus minimerar du påverkan på växthuseffekten. Stearinljus tål drag bra,
vilket minimerar risken för att ljuset rinner. Veken är flätad och specialanpassad
för varje ljustyp. Liljeholmens och ASP-HOLMBLADS stearinljus framställs av
bästa tänkbara stearin med hög syrehalt. Därigenom får ljuset en hög förbränning vilket minimerar risken för sotning. I kyrkorum bör endast stearinljus av
högsta kvalitet användas med hänsyn till den känsliga miljön. Liljeholmens och
ASP-HOLMBLADS stearinljus brinner lugnt med en stor, vacker låga. De flesta av
Liljeholmens och ASP-HOLMBLADS ljus är Svanenmärkta. Liljeholmens Stearinfabriks AB och ASP-HOLMBLADS är kvalitetssäkrade enligt ISO 9001.

Stearin - en förnybar råvare
Stearin er en fornybar råvare, der indgår i naturens eget kredsløb. Vælger du
lys af ren stearin minimerer du miljøbelastningen. Stearinlys kan modstå træk,
hvilket minimerer risikoen for at lyset løber. Vægen er flettet og tilpasset til hver
lystype, således at man opnår en optimal afbrændingsproces. Liljeholmens og
ASP-HOLMBLADS stearinlys er lavet af kvalitets stearin med et højt iltindhold.
Dette giver lyset en høj forbrænding, som minimerer risikoen for at lyset soder
under afbrænding. I kirker bør der kun anvendes kvalitetslys af hensyn til det
følsomme miljø, som ofte består af gamle værdigenstande og kalkmalerier.
Liljeholmens og ASP-HOLMBLADS stearinlys brænder med en stor og rolig
flamme. De fleste af Liljeholmens og ASP-HOLMBLADs lys er Svanemærket.
Liljeholmens Stearinfabriks AB og ASP-HOLMBLAD A/S lys er kvalitetssikrede
i henhold til ISO 9001.
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