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Här är nya årets dominerande belysningstrender
Inom belysningsområdet pågår en revolution. Traditioner, rutiner och vanor kastas
över ända. Nu gäller nya kunskaper, nya synsätt och ett annorlunda fackspråk. Det
nya LED-ljuset ger oss tillgång till ett bättre, effektivare och billigare ljus. Men vi
måste förstå den nya tekniken. Det behövs kunskaper och förståelse. Fokus gäller
människans synkomfort och synergonomi. Viktiga trender inleder 2018. LÄS MER

Hos Annell 9 februari:
Premiär för ett naturligt
kvalitetsljus!
SunLike™ är en världsnyhet inom
belysning − ett naturligt inomhusljus för
arbete, trivsel och hälsa.
Färgåtergivningen är överlägsen det
ljus vi är vana vid. Välkommen 9
februari. Vi inleder kl. 15 och avslutar
omkring 16.30 med lite mingel och
mys. LÄS MER OCH BOKA!
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Ljus som skapar identitet
och attraktiv ljusmiljö
Sattler har på kort tid etablerat en lätt
och luftig ljusdesign av svävande
ringar. Deras avvikande, breda
armaturprogram skapar ljusmiljöer med
tydlig identitet plus utmärkt
allmänbelysning från taket, allt i
dekorativ design. Nu följer nästa
geometriska grundform, triangeln. Soft
Delta är en lysande trehörning i mjuk
form med rundade hörn. LÄS MER

Världens ljusdesigners
får välbesökt årlig
kongress efter PLDC:s
framgångar
The Professional Lighting Design
Convention slog nytt rekord I Paris
med över tvåtusen deltagare. Efter sex
kongresser under tio år blir europeiska
PLDC ett årligt evenemang som nu
expanderar till Asien och USA. LÄS
MER

Bild PLDC

Tyskt designpris till
Lunata. Ljuskomfort,
karaktär och harmoni
charmade juryn
”The German Design Award 2018” har
tilldelats LED-pendeln Lunata.
Vi gratulerar vänner, ledning och
medarbetare i den sydtyska
armaturfabriken LTS. Under vårt
samarbete i sexton år har de utmärkt
sig för framstående ljusteknik och
kvalitet. Nu tillkommer en estetisk nivå
i världsklass. LÄS MER
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Citatet

Liten ordbok
Livslängd LED-armaturer
Här avses en mycket viktig redovisning
av ljusarmaturer innehållande en eller
flera LED-moduler med lysdioder. Med
livslängd avses den minsta andel ljus
(L) som återstår från installerade LEDarmaturer efter ett visst antal lystimmar
för en angiven procentuell andel av
installerade armaturer (B) vid en
maximal omgivningstemperatur
(Ta) LÄS MER
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