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Ahrensburg, Tyskland, 28. februar 2023  
  

Et nytt utseende for 
intelligente automasjons- og 
belysningsløsninger: Ny 
design på ESYLUX-nettstedet 
ESYLUX har foretatt en kraftig modernisering av nettstedet sitt. Et nytt 
oppsett og store visuelle komponenter utnytter skjermområdet på en 
optimal måte, noe som gir nettstedet et klart og moderne utseende, selv på 
mobile enheter. Et nytt, mer intuitivt navigasjonssystem i produktdelen og 
merkbart kortere innlastingstider gjør nettstedet mye mer brukervennlig. 
 
Enkel navigering, tydelig grafikk på tvers av alle enheter og korte innlastingstider 

er alle viktige krav for en vellykket tilstedeværelse på nettet. For å ytterligere 

forbedre sitt digitale tilbud har ESYLUX foretatt en kraftig modernisering av 

nettstedet sitt.  

 
Det nye oppsettet får mest mulig ut av skjermområdet 
Oppsettet består nå av fire kolonner og dekker hele bredden av skjermområdet. 

Denne nye utformingen gjør det mulig for nettstedet å bruke skjermen ideelt på en 

hvilken som helst enhet, noe som er spesielt gunstig for den responsive 

webdesignen som brukes av mobile enheter som smarttelefoner og nettbrett. 

Oppsettet har også plass til store visuelle komponenter, noe som gir nettstedet et 

tydelig og moderne utseende. Denne designen gjør det også enklere for brukere 

å oppdage interessant innhold, uansett hvilken enhet de bruker. 

 

Intuitiv og målrettet navigering i produktdelen  
Et av de viktigste aspektene ved utformingen av nettstedet var å forbedre 

navigasjonssystemet i produktdelen. Dette nye systemet betyr at all informasjon 



  

 

 

 

om hvert produkt vises øverst, uten at du trenger å klikke på flere undermenyer. 

Hvis du blar nedover siden, åpnes en mindre, fast meny. Denne menyen gir 

brukeren mer informasjon og lar dem raskt og enkelt hoppe mellom de ulike 

delene av produktsiden. En ny miniatyrbildedel gir rask tilgang til videoer og bilder 

av produktet.  

 

Hovednavigasjonssystemet har også fått en ny design, noe som gjør nettstedet 

mye enklere for besøkende å bruke. ESYLUX har omorganisert elementene i 

navigasjonssystemet og gjennomført en rekke forbedringer, som å forenkle 

prosessen med å søke etter bestemte varenumre eller nøkkelord. 

Brukervennligheten til nettstedet har også blitt forbedret ved å forbedre 

innlastingstidene – i forhold til den forrige versjonen lastes nettstedet nå mye 

raskere inn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



  

 

 

 

Om ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX utvikler, produserer og distribuerer intelligente automasjons- og 

belysningsløsninger for bedre livskvalitet og energieffektivitet i kontorbygg, 

utdanningsinstitusjoner og helseinstitusjoner. Menneskers krav og behov er svært 

viktige for selskapets aktiviteter. ESYLUX legger spesielt vekt på at 

produktløsningene våre skal være enkle å bruke. ESYLUX-kunder og -partnere 

inkluderer grossister, installasjonsfirmaer, rådgivere og belysningsplanleggere 

samt arkitekter. De stoler på 50 år med markedserfaring og de personlig 

tilpassede spesialistrådene fra ESYLUX-ekspertene. I tillegg oppfyller ESYLUX 

de høyeste kvalitetsstandarder innen forskning, utvikling og produksjon ved det 

tyske anlegget i Ahrensburg. Vår salgsorganisasjon er global: ESYLUX 

samarbeider med erfarne handelspartnere og er representert av en rekke 

distribusjonsselskaper i Europa, Asia og Oseania. 

Finn mer informasjon på www.esylux.com 
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Bilder og bildetekster 
 

 
Ny design på ESYLUX-nettstedet Kilde: ESYLUX 
Mer intuitiv navigering, kortere innlastingstider og optimalisert for mobile enheter: 

Den splitter nye designen for ESYLUX-nettstedet. 
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