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Annells Limburg
Collection växer nu i
BEGA Indoor
Annells mångåriga samarbetspartner
Glashütte Limburg med det berömda
belysningsglaset har bytt namn och hemort.
Från april representerar Annell det välkända
tyska ljusföretaget BEGA:s nya
produktområde BEGA INDOOR där hela
programmet av gamla och nya
Limburgarmaturer ingår under begreppet
Limburg Collection. Senaste produktnytt.
LÄS MER

Staffans 5 tips om
kompetent och insiktsfull
ljusplanering
Ljus är en livsbetingelse och ljusets
huvuduppgift är att ge bra synförhållanden.
Men ljusmiljöer innebär också annan
påverkan som upplevelsen, monoton eller
trivselskapande. Det gäller också ljusnivå

Foto: Jason Strong Photography

och karaktär som kan vara aktiverande eller
mer avslappnande. Staffan Annell har några
tips.
LÄS MER

Stororder till Castaldi
Lighting för Abu Dhabi
International Airport
En av Annells italienska samarbetspartners
är Castaldi som i år slutlevererar en jättelik
belysningsorder till Abu Dhabis nya flygplats
som invigs i början av 2018.
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1/4

20170516

Annells Limburg Collection växer i BEGA Indoor

LÄS MER

Bild: Abu Dhabi International Airport

”Tunable white” mer än
kelvinväxling enligt
ledande forskare
Dynamisk belysning utvecklas just nu i
många länder. När det gäller att ljusplanera
med programmerade dagsljusliknande
variationer av ljusnivåer och våglängder
kallas begreppet ”Tunable white”. Det

Bild: Department of Energy, USA

förutsätter en ny och viktig kompetens om
ljus, hur, var, när och med hur mycket vi
effektivt och positivt kan påverka människans
dygnsrytm, hälsa och välmående.
LÄS MER

Nu ska Stockholm bli
smartast enligt tuffa
hållbarhetskrav
Grow Smarter är ett nytt EUprojektet där åtta
städer samverkar och där Stockholm,
Barcelona och Köln utvalts till
demonstrationsstäder. Reducerad energi
och minskade utsläpp står naturligtvis i fokus
men EU kräver också att man vi kan visa upp
smarta integrerade infrastrukturlösningar och
hållbara mobilitetslösningar. En rad
innovativa miljöteknikföretag medverkar i
projektet. Från Annell testas ny
sensorteknik.
LÄS MER

Högaktuell ljusdesign
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avslutar vårens
seminarier i Stockholm
Onsdagen den 26 april med frukost hos
Annell presenteras ny forskning om
strategisk ljusdesign med dynamiskt ljus
inom vårdoch omsorgsboende. Cecilia
Cronelid och Emma Kruuse från Ljusrum har
tips och goda råd. LÄS MER + ANMÄLAN
Den 3 maj är det Deike Ladwig och Kim
Höglund från Tyréns som med Annells
frukostseminarium vill rekommendera en
uppdaterad designprocess med mer
källkritik och teknikkunskap där människan i
rummet står i fokus. Anmäl dig och dina
kollegor snarast. Välkommen! LÄS MER +
ANMÄLAN

Citatet

Kauro Mende, Professor, Lighting Planners Associates, Tokyo, Japan, Lighting Award (IEIJ);
Lighting Design Awards (IALD); Illumination Awards of Merit (IES)

Utvalda ljusmiljöer i Showcase 2017
En ny folder från Annell visar i översikt en rad representativa dagliga ljusmiljöer med ”utvalda
armaturer i rätt miljö”. Omsorgsfull ljusdesign rekommenderas, särskilt för arbetsplatsen där
”ljuskomfort är allt”. Rätt ljus där det behövs ̶ när det behövs. Beställ gärna foldern eller bläddra
i den på www.annell.se/infotek.
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Liten ordbok
Biofysik, Biokemi, Biologi,
Biomedicin och Bioluminiscens är
naturvetenskapens biovetenskaper, alla med
prefixet bio (liv, livs, levande). De berör mer
och mer varandras gränsområden med
likartat innehåll av levande organismer. Inom
ljusforskningen växer ett allt större intresse
för flera av dessa discipliner.
LÄS MER

Bild: Leonardo da Vinci (år 1492)
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