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BEGA ökar i Sverige genom BEGA Indoor i samarbete
med Annell
Nu påbörjas ett samarbete mellan den välkända tyska familjekoncernen BEGA och svenska
Annell Ljus + Form som omfattar marknadsföring och försäljning i Sverige av det växande
produktområdet BEGA Indoor, teknisk inomhusbelysning inklusive Glashütte Limburg. LÄS
MER

Tre ljusseminarier på gång i Göteborg, Jönköping och
Stockholm
Vårens seminarier pågår för fullt. Tre närliggande seminarier för kunskap och inspiration som vi
rekommenderar är 30 mars i Göteborg (förlängt med mingelparty), 4 april i Jönköping och sedan
den 5 april i Stockholm.
I Göteborg den 30 mars kl. 14.30 framträder den kände ljusdesignern Kai Piippo tillsammans
med Jönköpings nya ljusprofessor Myriam Aries på Clarion Hotel Post. After work och mingel
avslutar det hela. I Jönköping talar Staffan Annell den 4 april kl. 13 på Tekniska Högskolan om
den bristfälliga ljusplaneringens skugglösa luxmattor. I Stockholm hos Annell träffas den 5 april
kl. 8 tre verkliga ljusexperter, Ronnie Eriksson, Brian McGuigan och PerHenrik Brantzell som
tävlar om att öppna våra sinnen för städernas nya fokus, miljösmart belysning. Anmälan till
vårens alla evenemang snarast på www.annell.se/seminarier.

Eftermiddag med ljus och AWmingel i Göteborg 30 mars
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Kai Piippo och Myriam Aries

We love alla skugglösa luxmattor  Not!  Jönköping 4 april

Staffan Annell

Smarta städer  nu händer det på riktigt  Stockholm 5 april

Ronnie Eriksson, Brian McGuigan och PerHenrik Brantzell

Utmärkt allmänljus för
representativ ljusmiljö
LEDplafonden Lunata i fyra storlekar
är representativ, ljuseffektiv och väldesignad.
Lunata skapar ljuskomfort och ger ljusmiljön
karaktär och identitet, på kontor, i hotell och
http://admin.getanewsletter.com/t/pm/1287130393633/
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övriga offentliga miljöer. Ett bra ljus för
atmosfär och varierande ljusbehov.
LÄS MER

Klassiskt designpris till
Sattlers lysande cirklar
Den prestigefyllda årliga utmärkelsen ”Good
Design Award” i Chicago, har tilldelats
cirkelarmaturen Toccata från Sattler.
LÄS MER

Blått LEDljus räddar liv
och minskar
skadegörelse
I Japan och Kina har myndigheterna länge
känt till att blått ljus effektivt kan reducera
antalet självmord liksom även vandalism och
nedskräpning, bland annat vid järnvägs och
tunnelbanestationer. Sedan 2009 har man
med framgång installerat blått ljus vid utsatta
plattformar och övergångar för spårbunden
trafik, skriver brittiska Lux Review.
LÄS MER

”Ljus är en rättighet”. I
Värnamo satsas på ljus,
form och konst
Från den 6 maj till 27 augusti i år
(preliminära datum) arrangerar museet
Vandalorum i Värnamo en
upplevelsebaserad utställning med
installationer och projekt som fokuserar på
ljus, välbefinnande och utveckling.
http://admin.getanewsletter.com/t/pm/1287130393633/
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LÄS MER

Citatet

Liten ordbok
Penumbra
används inom belysning och ljusplanering i
betydelsen halvskugga. Umbra har
betydelsen kärnskugga.
LÄS MER

Annell Ljus + Form AB | Tulegatan 15, 113 53 Stockholm
Tel 08442 90 00 | www.annell.se | info@annell.se
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