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FÖRETAGSNYHET

Annell och Trilux inleder samarbete
Så här mot slutet av året 2019 kan vi med stor förväntan presentera en ny leverantör och
samarbetspartner till vår verksamhet. Det tyska belysningsföretaget TRILUX GmbH & Co. KG i
Arnsberg har träffat avtal med Annell Ljus + Form AB om ett närmare samarbete på den svenska
marknaden. Redan nu i november har vi satt högsta fart med introduktion, utbildning och
marknadsföring.LÄS MER

BLOGG

Vad händer i ljusmiljön när
ljuset dimras?
Staffan Annell funderar kring en
rekommendation från Energimyndigheten att
spara energi med hjälp av dimringsbara LEDlampor. Här finns det fallgropar. LÄS MER

PRODUKTNYHET

Svävande lysande linjer som konstnärlig utsmyckning av
magnifika storrum
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Dela

Utmärkt belysning med inspirerande och poetisk rumsutsmyckning genom svävande
mobilskulpturer.
LÄS MER

Palito armaturer hos företaget Prinzing i närheten av Stuttgart.

SEMINARIUM

Om DALI-2 på
morgonseminarium 28
november.
För eltekniker, konsulter, installatörer,
arkitekter, ljusdesigners och fastighetsexpertis
arrangerar Annell i samarbete med
specialistföretaget Novemberbolaget ett
morgonseminarium den 28 november klockan
8.30 – 11. Inledande frukost serveras klockan

8. LÄS MER och ANMÄLAN

LEDIG TJÄNST

Ljusplanering hos Annell
Vi söker kvalificerad ljusplanerare som support till kunder och interna medarbetare... LÄS
MER
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CITATET
Mark Rea, 2019 Ph D, Professor of Architecture and Cognitive Sciences at the Lighting Research
Center (LRC) at Rensselaer Poltechnic Institue. LÄS MER

LITEN ORDBOK

Integrativ
är ett svenskt fackord (på engelska
integrative) som betyder bl.a.
integrerande, förenande,
sammanhängande eller
konsoliderande.... LÄS MER

LJUSPROJEKT

Nationalmuseum med armaturen Pluto i munblåst glas.
Här samlas vi som är anmälda till BEGA-eventet den 19 november! Läs mer om projektet
Nationalmuseums nya ljus som vi skrev om vid återinvigningen för ett år sedan LÄS MER.
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Pluto pendelarmatur

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