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FÖRETAGSNYHET

Ökar i Sverige – Quality by TRILUX
Det tyska storföretaget Trilux har hundraåriga traditioner från oljelampor till LED-ljus. Nu satsar man på
Sverige genom hög ljuskvalitet och teknik. Målet är kundens effektiva, trivsamma och hälsofrämjande
ljusmiljöer, individuellt anpassade för människors synkomfort och välbefinnande. LÄS MER

BLOGG

Arbetsmiljöverket varnar för
kontorsbelysning som bländar
Staffan Annell är glad över att man från
arbetsmiljöns högsta företrädare instämmer i den
kritik han framfört över den modetrend med
försämrade kontorsbelysning som drabbat
Sverige. LÄS MER

Pendlad belysning med uppljusandel kan vara ett
bättre alternativ. Exempel PLAIN med SunLike.

INLÄGG DAGENS INDUSTRI

Kontorets lysande felsatsning
Du har säkert varit med om det – du kommer in
på ett kontor där något känns otrivsamt. Är det
konflikter under ytan? Går det inte bra? När vi inte
riktigt kan sätta fingret på vad som skaver så
säger vi ofta att det sitter i väggarna. Men det kan
visa sig vara sant – om vi tittar upp mot taket. LÄS
MER

LJUSPROJEKT
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Konfe

lokal med boxning och jazz i väggarna

En konferenslokal som används till en mängd olika evenemang och fester har fått en ansiktslyftning med
ny belysningsteknik och ljusarmaturer. Ljuslinjer och spotlights framhäver och kompletterar interiören; de
varmgrå linoljemålade väggarna, pelarna, de vita stuckaturerna och vackra parkettgolven. Pelarsalen är en
av Nalens åtta lokaler i centrala Stockholm. LÄS MER

Nalen konferens Foto: Jason Strong Photography

BLOGG

Nu förbättras färgåtergivningen även på kontor
I många decennier har vi propagerat för högre ljuskvalitet i vardagens olika ljusmiljöer, bland annat för
ljusets förmåga att återge belysta färger och strukturer på ett naturligt sätt. Nu är det äntligen på
gång. LÄS MER
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CITATET
Ljusdesigner Julia Hartmann, lightsphere, Zürich. “Top 40 under 40”: prisbelönad finalist vid
seminariet TIL 2019 I Bregenz, Österrike. Citat från TIL Newsletter.

Lucia 13 december – ljusets drottning eller lussekärring?
Vår svenska Lucia uppstod vid 1700-talets slut. Den äldsta dokumentationen härstammar från en
herrgård i Västergötland år 1764. En stor spridning följde från 1901 tack vara Skansen i
Stockholm. LÄS MER

"Sankta Lucia, ljusklara hägring, sprid i vår vinternatt gläns av din fägring"
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Vill du se fler nyheter? Följ oss i sociala medier!
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