
  

 

 

 

PR ES SM ED D EL AN D E  
Ahrensburg, Tyskland, 28 februari 2023  
  

Nytt utseende för intelligenta 
automations- och 
belysningslösningar: 
ESYLUX hemsida i ny design 
ESYLUX har gjort en omfattande modernisering av hemsidans design. En ny 
layout och stor grafik gör det möjligt att använda skärmytan på bästa sätt, 
vilket ger hemsidan ett tydligt och modernt utseende, även på mobilen och 
surfplattan. Ett nytt, mer intuitivt navigeringssystem i produktavsnittet och 
märkbart kortare nedladdningstider gör hemsidan mycket mer 
användarvänlig. 
 
Enkel navigering, tydlig grafik på alla enheter och korta nedladdningstider är alla 

viktiga aspekter för en lyckad onlinenärvaro. För att ytterligare förbättra det 

digitala utbudet har ESYLUX gjort en omfattande modernisering av hemsidans 

design.  

 
Den nya layouten får ut mesta möjliga av skärmytan 
Layouten i rutnät består nu av fyra kolumner och täcker hela skärmytans bredd. 

Den nya layouten gör att hemsidan anpassas perfekt till skärmen på alla enheter, 

vilket är särskilt fördelaktigt för den responsiva webbdesign som används för 

mobila enheter som smartphones och surfplattor. Rutnätet ger också utrymme för 

stor grafik, vilket ger hemsidan ett tydligt och modernt utseende. Den här 

designen gör det också enklare för användare att upptäcka intressant innehåll, 

oavsett vilken enhet de använder. 

 

Intuitiv och målinriktad navigering i produktavsnittet 
En av de viktigaste aspekterna för den nya designen av hemsidan var att förbättra 



  

 

 

 

navigeringssystemet i produktavsnittet. Det nya systemet innebär exempelvis att 

all information om varje produkt visas högst upp, utan att du behöver klicka på 

ytterligare undermenyer. Om du bläddrar nedåt på sidan öppnas en mindre fast 

meny. Den här menyn ger användarna mer information och gör att de snabbt och 

enkelt kan hoppa mellan de olika avsnitten på produktsidan. Ett nytt 

miniatyravsnitt ger snabb åtkomst till videor och bilder av produkten.  

 

Det huvudsakliga navigeringssystemet har också fått en ny design, vilket gör 

hemsidan mycket mer användarvänlig för besökare. ESYLUX har omorganiserat 

elementen i navigeringssystemet och utfört ett antal förbättringar, t.ex. förenklat 

processen att söka efter specifika artikelnummer eller nyckelord. Webbplatsens 

användarvänlighet har också förbättrats genom att hantera nedladdningstiderna – 

jämfört med den tidigare versionen går det nu mycket snabbare att ladda ned 

hemsidan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



  

 

 

 

Om ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX utvecklar, tillverkar och distribuerar intelligenta automations- och 

belysningslösningar för förbättrad livskvalitet och energieffektivitet i 

kontorsbyggnader, skolor och vårdinrättningar. Människors krav och behov är 

centrala för företagets verksamhet. ESYLUX värdesätter i synnerhet enkel 

tillämpning av sina produktlösningar. ESYLUX-kunder och -partner innefattar 

grossister, installationsföretag, el- och belysningskonsulter och arkitekter som litar 

på mer än 50 års erfarenhet av marknaden och personliga specialistråd som 

tillhandahålls av ESYLUX-experter. Dessutom uppfyller ESYLUX de högsta 

kvalitetsstandarderna inom forskning, utveckling och produktion vid den tyska 

anläggningen i Ahrensburg. Vår försäljningsorganisation är global: ESYLUX 

samarbetar med erfarna handelspartner och representeras av ett flertal 

distributionsföretag i Europa, Asien och Oceanien. 

Mer information finns på www.esylux.com 
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Foton och bildtexter 
 

 
Ny design av ESYLUX hemsida Källa: ESYLUX 
Mer intuitiv navigering, kortare nedladdningstider och optimerad för mobila 

enheter: ESYLUX hemsida i helt ny design. 

 
 
 


	Ahrensburg, Tyskland, 28 februari 2023

