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VANPEE TIDSLINJE
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1946 
Erik Westerberg stifter 

E. Westerberg A/S

2001
50% af E. Westerbergs 
aktier bliver opkøbt af 

Neeco ApS og Vanpee AB

2004
Neeco ApS opkøber 

hele aktieposten i 
Vanpee AB

2006, 2007 og 2008
Kåret som Børsen 

Gazelle virksomhed

2010
Det svenske firma Lager-
crantz Group overtager 

alle aktier og Vanpee A/S 
bliver samtidig introdu-

ceret på Børsen

2020

20222019
Vanpee får

Nyt logo

2016

2018
Vanpee tildeles den 

højeste kreditrating AAA 
for 5. år i træk



OM OS
Vanpee er leverandør af intelligent lysstyring og elmateriel. Gennem samarbejdet med nogle af Europas dygtigste leverandører 

kan vi tilbyde et bredt udvalg af kvalitetsprodukter og -løsninger til den professionelle del af elbranchen.
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SE VIDEO PÅ YOUTUBE

https://youtu.be/Y60xjAmI-S0
https://youtu.be/Y60xjAmI-S0


VI TILBYDER
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ELMATERIEL INTELLIGENT LYSSTYRING FACADEBELYSNING
Vanpee forhandler et stort udvalg af el-
materiel fra de bedste producenter på 
markedet. Udvalget omfatter bl.a. tavle-
komponenter, fordelings- og gruppetav-
ler, forgreningsdåser, ledningskanaler 
og –opmærkning. 

Intelligent lysstyring reducerer både 
energiforbrug og driftsomkostninger 
for en bygning og er et optimalt valg 
hvad enten du er slutbruger, bygnings-
ejer, entreprenør, facility manager eller 
rådgiver.

Facadebelysning er med til at fremhæ-
ve arkitektur og skabe stemning. Van-
pee forhandler LED-belysningssystemer 
i høj kvalitet, som giver belysningspro-
fessionelle mulighed for at opnå deres 
unikke visioner.



VI TILBYDER
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KURSER PROGRAMMERING PROJEKTERING
Vanpee afholder løbende kurser i DALI 
og Casambi programmering. Kurserne 
afholdes i vores lokaler i Brøndby eller i 
Jylland.

Vanpee har teknikere, som varetager 
programmering af DALI og Casambi 
lysstyringsanlæg i hele Danmark. 

Vanpee tilbyder projektering af både 
små og store DALI lysstyringsanlæg. 
Skriv til projekt@vanpee.dk hvis du 
har brug for hjælp.



VORES LEVERANDØRER
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HELVAR EXTRONIC CASAMBI COLOR KINETICS
Helvar producerer intelli-
gente og energieffektive 
lysstyringssystemer og 
elektroniske forkobling-
er.

Producent af akustiske 
og passive IR detektorer 
(PIR) til automatisk de-
tektering af tilstedevæ-
relse.

Casambi er markedsle-
der inden for moderne 
trådløs lysstyring base-
ret på Bluetooth Low 
Energy.

Specialist i dynamiske 
LED-belysningssystemer 
med armaturer i TW og 
RGB samt DMX lyssty-
ring. 



VORES LEVERANDØRER
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NOARK HENSEL DOEPKE LEGRAND RAYTECH
Noark er en global leve-
randør der udvikler, pro-
ducerer og distribuerer 
DIN-skinne komponen-
ter af høj kvalitet med 5 
års garanti.

Hensel fremstiller for-
greningsdåser samt 
gruppe- og fordelings-
tavler i høj kvalitet –
særlig velegnet til indu-
strien.

Fremstiller bl.a. kombi-
afbrydere type B og RCD 
(AC/DC), særlig velegne-
de til installationer med 
3-fasede frekvensomfor-
mere.

Legrand producerer au-
tomatsikringer, RCD re-
læer, gruppetavler, led-
ningskanaler samt ka-
bel og ledningsopmærk-
ning med mere.

Producent af tilbehør til 
elektriske kabler f.eks. 
små kompakte gelboxe 
fyldt med blød og giftfri 
gel, som er både støv-
og vandtætte med IP68.



HJEMMESIDE OG WEBSHOP
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I vores webshop kan du hurtigt og nemt bestille varer, hvis du er 
oprettet som kunde hos Vanpee. Webshoppen giver samtidig et 
overblik over vores store udvalg af produkter.

Vores hjemmeside fokuserer på vores produkter og løsninger og 
her finder du bl.a.:

• Webshop med produktbeskrivelser og datablade m.m.
• Spændende artikler og nyheder
• Inspirerende cases og referenceprojekter
• Download sektion med brochurer og kataloger
• Information om leverandører og løsninger
• Video katalog med instruktionsvideoer m.m.



MØD TEAMET
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Ken Røgen
Adm. direktør

Per Juul
Økonomichef

Søren Stage Madsen
Salgschef

Jim Gade
Salg – Tavlebyggere/industri 

Carsten Jacobsen
Salg – Installatører/grossister

Heidi Engell Lundstrøm
Internt salg

Morten Spangler
Projektchef

Mai-Britt Bondesen
Projektmedarbejder

Allan Henriksen
Teknisk support chefingeniør

Mikael Zoega 
Teknisk support

Thomas Gylvar
Kundesupport og salg

Birgit Hatt
Kundesupport og marketing

Cecilie Knudsen
Kundesupport og marketing

Kurt Grodt Nielsen
Bogholderi og indkøb

Lars Steenberg
Bogholderi og lager

Per Delgren
Lager



FIND OS ONLINE
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FACEBOOKLINKEDIN YOUTUBE
Følg os på LinkedIn for ugentlige 

opdateringer, produktnyt og links til 
spændende artikler.

Følg med på vores Facebook side, 
hvor vi informerer om produkter, 

løsninger og inspirerende projekter.

På vores YouTube kanal finder du et 
stort udvalg af instruktions- og  

produktvideoer samt showcases.

+ Følg Synes godt om ABONNER

https://www.linkedin.com/company/vanpee/
https://www.facebook.com/VanpeeDK/
https://www.facebook.com/VanpeeDK/
https://www.youtube.com/c/vanpeedk
https://www.youtube.com/c/vanpeedk


KONTAKT OS
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Så tøv endelig ikke med at kontakte os, vi sidder klar til at hjælpe ved enhver henvendelse. 

HAR DU SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR HJÆLP?

+45 44 85 90 00 info@vanpee.dk www.vanpee.dkGammelager 15, 2605 Brøndby



REFERENCER
SE ET LILLE UDPLUK AF VORES REFERENCER
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PSYKIATRISK CENTER GLOSTRUP
Helvar DALI lysstyring
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BAUNEHØJSKOLEN
LED armaturer og trådløs Casambi lysstyring
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SAMSØE SAMSØE
Helvar DALI lysstyring
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HEDEHUSENE BIBLIOTEK
Helvar DALI lysstyring og Hensel DK forgreningsdåser
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COMFORT HOTEL
Helvar DALI og Extronic lysstyring
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ROSKILDE FESTIVAL
Hensel Mi fordelingstavler
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LOUIS POULSEN KONTOR
Helvar DALI lysstyring
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HALLER I KALUNDBORG
Helvar DALI lysstyring og Casambi trådløs lysstyring
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METROEN I KØBENHAVN
Hensel KF forgreningsdåser
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