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LIGHT + BUILDING 2020 flyttas!
Messe Frankfurt har på grund av den ökade spridningen av Coronaviruset i Europa beslutat att
flytta mässan till mitten/slutet av september 2020. Nio av Annells samarbetspartner skulle ha
deltagit med egna mässmontrar.
I ett pressmeddelande från Messe Frankfurt meddelas vi att mässan nu flyttas från det planerade
datumen 8-13 mars till mitten/slutet av september 2020. LÄS MER

BLOGG

Ljusplaneringens ABC i sin
enklaste form. Läs Staffans blogg.
Staffan Annell har decenniers erfarenhet av
ljusplanering i arbetsmiljöer och offentliga
rum. Som aktiv delägare i familjeföretaget
Annell Ljus + Form AB är han på ett
personligt plan djupt engagerad i ljusets och
belysningens utveckling och betydelse. LÄS
MER
Staffan Annell

PRODUKTNYHET

Nu planerar Europa för en ny och
annorlunda generation
ljusarmaturer
Trots den revolutionerande LED-utvecklingen från
början på 2000-talet ser dagens professionella
ljusarmaturer fortfarande ut som de gjort i
decennier. Men nu händer det något. EU satsar
på Repro-light, ett flerårigt projekt med forskning
och utveckling för morgondagens ljusarmaturer,
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Ett av de drivande företagen i projektet är Annells
samarbetspartner Trilux tillsammans med bl.a.
Bartenbach, Luger Research och Mondragon
University.

ett nytt ambitiöst tänkande för människans
välbefinnande med synkomfort och hälsa och för
miljö och klimat. LÄS MER

LJUSPROJEKT

Trendsättande inbyggd hyllbelysning i NK bokhandel
NK bokhandel hittas på plan 4 i det anrika varuhuset på Hamngatan 18-20 i Stockholm. Lokalen som ägs
av Hufvudstaden AB har nyligen genomgått en mycket lyckad renovering där besökare i alla åldrar kan
trivas och inspireras att köpa hem sina favoritböcker i text och ljud. En stor del av trivseln kan tillskrivas en
mycket välplanerad ljusmiljö. LÄS MER

NK bokhandel
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Dags att boka Bregenz´ tionde
belysnings- och designkonferens
20 − 24 september 2020
Ett brett, växande konferensevenemang inom
belysning på hög tekniknivå arrangeras årligen i
operahuset vid Bodensjön i österrikiska Bregenz.
Arrangör är Luger Research e.U. – Institute for
Innovation and Technology, utgivare av tidskriften
LED Professional Review. I år fyller konferensen
10 år. LÄS MER

PRODUKTNYHET

LiveLink okomplicerat och lättinstallerat
Trilux har i samarbete med Steinel utvecklat LiveLink – ett okomplicerat, lättinstallerat DALIbaserat styrsystem för inomhusmiljöer. LiveLink vägleder ljusplanerare och installatörer genom
driftstarten på ett intuitivt sätt med hjälp av förkonfigurerade typiska användningsområden. LÄS
MER
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LiveLink

CITATET

Per Sundstedt, 1941 – 2003, formgivare och inredningsarkitekt, en av Sveriges mest begåvade
och kreativa designers inom formgivning och ljusdesign. 1998 fick han årets stora förtjänstpris
från Bertil och Britt Svenssons Stiftelse för belysningsteknik.

LITEN ORDBOK
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Diffraktion
Diffraktion är ett fysikaliskt fenomen som
betyder böjning. Ljud- och ljusvågor böjs när
de stöter på ett hinder eller en kant. När
ljusvågor färdas genom en öppning böjs
också ljuset, ju mindre öppning desto mer
böjning. När öppningen är lika *våglängdens
bredd (lambda λ ) fås ”sann” diffraktion.
LÄS MER

Vill du se fler nyheter? Följ oss i sociala medier!
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