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Om en lysande felsatsning…
På Dagens Industris hemsida publicerade vi
nyligen ett debattinlägg om en negativ trend inom
kontorsbelysning. Att denna trend uppstår nu när
det finns fler högutbildade ljusdesigners än
någonsin är väl ett mysterium? LÄS MER

LJUSPROJEKT

Kristallen till Finspångs bibliotek
Kristallen inte bara ett TV-pris utan ett köpcentrum som numera även huserar bibliotekets verksamhet. I
det nya trivsamma biblioteket finns gott om naturligt ljus utifrån och välplanerad belysning inomhus. LÄS
MER

Finspångs bibliotek - Foto: Khalad Photography

PRODUKTNYHET

Inplana och Onplana i gemensamt
formspråk
För öppna kontorsmiljöer med lång siktlinje
efterfrågas ofta belysning i ett enhetligt formspråk,
gantrack3.com/t/v/0_MjMyOTgzNjIzNTQ3Mg==/
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Prenumerera

gärna i runda former och med kapacitet att klara
olika ljusbehov. Plafond-serien Inplana och
Onplana från Trilux är utvecklade för att lösa den
uppgiften och skapa harmoni mellan
armaturdesign och arkitektur. LÄS MER

Dela

TEKNIK & LJUSKÄLLOR

Belysning och energimärkning
i nya EU-förordningar
Strax före jul 2019 publicerade EU-kommissionen
tre nya och uppdaterade förordningar 2019/2020
om ekodesignkrav och energimärkning för
belysning. Det här behöver du kanske känna
till? LÄS MER

PRODUKTNYHET

Ikar - en armatur som vill synas
Berättelsen om Ikaros i grekisk mytologi handlar om övermod och hybris, armaturen Ikar har ingenting
med det att göra. Prisvinnande ring med riktat ljus som kan komplettera eller ersätta mer konventionellt
utformade downlights och skapa blickfång i rummet. LÄS MER

CITATET
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Dela

Civilingenjör Ivar Folcker (1893-1982), citat den 18 januari 1969. Han var på 30-talet vd för
Osram i Sverige och sedermera för branschföreningen Ljuskultur.

LITEN ORDBOK

Bananflugan
är ett vanligt skadedjur som finns över hela
världen i närhet till ruttnande frukt eller
människans matavfall. Under 2000-talet kom en
höjdpunkt i lilla flugans existens när man
upptäckte att flugan kunde bana väg för ett
Nobelpris om ljusets inverkan på hur människan
och övriga organismer mår.

LÄS MER

NY HOS ANNELL

Välkommen Denisse!
Denisse Manito förstärker Annells support till
kunder och interna medarbetare. Hon gör
ljusberäkningar för professionella ljusmiljöer
inomhus. KONTAKT

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