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Lys beton-idé i produktion
■ Dupont Lightstone
har fået de første
ordrer, ansat
direktør og fået flere
investerkroner fra
Syddansk Teknologisk
Innovation
I sidste måned var der Bauma-messe i München for maskinel til byggesektoren, og
her skabte Haarup Maskinfabrik opmærksomhed for sine
betonblandemaskiner
ved
hjælp af en betonflade med
levende billeder.
Betonskærmen er første større ordre til det lille
iværksætterfirma
Dupont
Lightstone, som Christoffer
Dupont etablerede med støtte fra Syddansk Teknologisk
Innovation efter sin uddannelse til ingeniør i Odense.
- Nu har vi vist, at Dupont
Lightstone kan fungere som
produktionsvirksomhed, siger Christoffer Dupont.
Op ad bakke
Firmaet blev etableret i 2008,
og da Christoffer Dupont var
parat til at tage mod ordrer,
kom den finansielle verdenskrise stormende.
- Det har været meget op ad
bakke det sidste års tid. Specielt byggeri og reklamebranchen har været hårdt ramt,
og betonskærmen er i begge
brancher, siger Christoffer
Dupont.
Markedet vågner op
Men han er ikke i tvivl om, at
markedet er der, og samme
tro har Syddansk Teknologisk Innovation, der har skudt
yderligere kapital i firmaet.
En anden, der tror på idéen, er Bo Jacobsen, der har erfaringer som direktør i Fionia
Lighting.
- Vi har for nyligt hyret Bo
Jacobsen som direktør, og
han kommer desuden med en

Lightstone
Dupont Lightstone udvikler en
helt ny type digital skiltning,
som med indstøbt fiberoptik gør
det muligt at frembringe et billede direkte på overfladen af
betonelementer.
Med den nye teknologi kan der
vises et interaktivt skærmbillede
på for eksempel gulve, fortove
eller andre udsatte flader, som
facader på gadeniveau, hvor det
tidligere ikke har været muligt
at placere digital skiltning.

Idéen bag Dupont Lightstone
er at indstøbe ﬁbretråde i
beton, så overﬂaden omdannes til en skærm, hvor man
kan vise levende billeder.
Betonskærmene kan både
bruges til reklamer og til
informationer.
kapital-andel, siger Christoffer Dupont.
- Jeg giver Bo direktørtitlen, så jeg kan koncentrere
mig om produktudvikling
og markedernes reaktion på
nye produkter. Jeg er meget
tilfreds med at få en kollega,
og at jeg nu kan koncentrere
mig fuldt om det, jeg er god til
og interesserer mig for, siger
Christoffer Dupont.
- Jeg har stort set været alene om det hele, og alt det administrative har været nyt for
mig, siger han.
- Det har taget meget tid at
sætte sig ind i. Tid jeg hellere
vil bruge på at udvikle produkter, hvor lys og teknologi
blandes med beton.
Kuala Lumpur og Esbjerg
Christoffer Dupont kan mærke på de indkomne e-mails, at
markedet igen er ved at vågne
op efter krisen.

Bo Jacobsen er ansat som direktør i Dupont Lightstone. Han
kommer fra Fionia Lighting.

Christoﬀer Dupont har udviklet lysende betonpiller, som måske
sættes op foran kulturhuset Tobakken.

- Vi får forespørgsler fra
flere dele af verden, hvor folk
har Googlet sig frem til os,
fortæller Christoffer Dupont.
- For eksempel er de offentlige myndigheder i Kuala Lumpur interesserede i at
bruge vores produkter i forbindelse med en stor byfornyelse.
Også i Danmark sker der
ting og sager. Eksempelvis
har Dupont Lightstone udviklet en lysende betonpille til
lysets by, som Esbjerg brander sig.
Idéen er, at de lysende betonpiller skal stilles op på arealet ved kulturhuset Tobak-

Haarup Maskinfabrik bestilte denne betonskærm til sin messestand på Bauma i München. Fremover skal skærmen stå foran
ﬁrmaets hovedsæde i Silkeborg.

ken i Esbjerg.
I den mere finurlige småtingsafdeling har Christoffer
Dupont fået fremstillet en
USB Memory Stick i en betonklods.
- Den var bare ment som
en gadget, men den er blevet
vældig populær blandt folk
i betonbranchen, fortæller
Christoffer Dupont.
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