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BELYSNING PÅ ARBETSPLATSER

Brist på dagsljus kompenseras med LED
Att dagsljus är viktigt för hur vi mår på arbetsplatsen, det påminner Arbetsmiljöverket om.
När man nästa gång ska uppdatera sina belysningsregler så finns det hjälp att få...
LÄS MER

LJUSPROJEKT

50-tals-skola i nytt LED-ljus bibehåller sin atmosfär efter
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totalrenovering
Prenumereralyckad
Dela
Totalrenoverad skola med inredning och belysning som flörtar med ursprunglig atmosfär
från 1950 när skolan byggdes. Det är Hökarängens skola i Stockholm... LÄS MER

INTERVJU

Omfältsbelysning ger trygga utemiljöer
Belysning som skapar trygghet var ett diskuterat ämne under årets Gatubelysningsforum i
Stockholm... LÄS MER

TEKNIK & LJUSKÄLLOR

Glödlampan går till
historien.
Numera tänder vi LED.
Elektriciteten och elljusets tillkomst är två
av mänsklighetens största händelser. Som
en direkt följd lanserades glödlampan, vår
ljus- och glädjespridare under 140
år... LÄS MER

NY HOS ANNELL

Katarina Bekkewold
Annells nya medarbetare inom
kundsupport, order och innesälj.
Välkommen!
Katarina har gedigen erfarenhet av
belysning med 25 år hos Louis Poulsen i
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bagaget, nu till glädje för Annells
Prenumerera
Dela
kundsupport... KONTAKT

PRODUKTNYHET

Sara on track
8W LED-spotlight för skena alternativt PAR16 som beställs separat. Inkl. adapter för 1-fas
skena. Vit, guld eller svart lack. Optik 36°. IP20. Ställbar 90° och vridbar 355°... LÄS MER

CITATET

Johan Henrik Kellgren 1751 – 1795. Svensk diktare, kritiker, tidningsman, docent i
latinsk vitterhet och akademiledamot.
En sann klassiker som var den gustavianska tidens mest framgångsrike författare, bl.a.
med Ljusets fiender och Dumboms leverne.

LITEN ORDBOK

Teknik och teknologi
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Dela

Två vanliga men tyvärr ofta missförstådda
ord.
Teknik är sammanfattande benämning på
människans metoder att systematiskt
framställa något... LÄS MER

Vill du se fler nyheter? Följ oss i sociala medier!
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Vänligen avregistrera mig från fler nyhetsbrev
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