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Har vi råd att INTE byta ut gammal belysning?
Vi lever i en dynamisk värld där belysningen för våra dagliga ljusmiljöer utvecklats mot ett nyttigt
ljus i högre kvalitetsnivåer. Samtidigt har kostnader och negativ miljöpåverkan reducerats. Inom
ljusplanering har kompetens och kapacitet utvecklats snabbt. Men vad har då hänt? Allt för
många kontor, varuhus och skolor behåller samma gamla belysning. Och lever i dåligt ljus som
slukar energi och pengar i onödan… LÄS MER

XAL och Annell går
skilda vägar
Sedan 2004 har Annell Ljus + Form varit
svensk representant för österrikiska XAL.
Eftersom XAL nu beslutat etablera egen
verksamhet i Sverige har vi i bästa
samförstånd beslutat avsluta vårt samarbete
och gå skilda vägar under 2017. Våra
kunders pågående projekt med XAL
armaturer kommer givetvis att fullföljas från
oss på bästa sätt med oförändrad service.
Vid frågor om projekt, produkter och support,
kontakta staffan.annell@annell.se. Vi önskar
också våra vänner hos XAL all framgång på
svenska marknaden.

Fem ljusseminarier hos
Annell i Stockholm, ett i
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Göteborg och ett i
Jönköping
Fredagen den 10 februari kl. 8 inleds vårens
ljusseminarier i Stockholm. Arkitekten,
professor Jan Ejhed ger tips om den
klassiska ljusdesignens omistliga värden,
mer aktuella än någonsin. Du som besöker
årets möbelmässa kan inleda dagen hos
Annell och ändå vara på mässan till lunch.

Arkitekt, professor Jan Ejhed

LÄS MER

Annorlunda ljusplanering
för miljö och djurliv
Dygnets mörka timmar blir allt färre. Ständigt
pågår en utvidgning av våra ljusmiljöer
inomhus och utomhus. Konflikter med miljön
och våra utrotningshotade grannar i tillvaron
ökar, djur, växter och alla slags organismer
tar skada, något som vi helst vill bortse ifrån.
I Malmö har Annell medverkat i ett ovanligt
ljusprojekt. LÄS MER

Mjukt accentljus för
kortare ljusavstånd
Lenso AC är en verkligt energisnål
minispotlight som med en
reflektorlampa LED–retrofit omkring 45 watt
ersätter 50 watt halogenspotlights. LÄS
MER

Ny takmonterad
downlight för accent
eller allmänljus
Button är en ny takcylinder i vitt, svart eller
silver från LTS, Ø140 mm. Den ger mycket
men avskärmat ljus genom patenterad
http://admin.getanewsletter.com/t/pm/1245708494280/
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reflektoroptik PRIplus, speciellt utvecklad för
den bästa LEDtekniken. Med effektivt ljus,
lågt bländtal och mycket lång livslängd
ersätter den metallhalogen 35W HIT eller
lågvoltshalogen 100W. LÄS MER

Om gatu och
vägbelysning i Båstad 7
9 mars
Tisdag till torsdag den 7 till 9 mars
arrangeras ett seminarium på Hotell
Skansen i Båstad med buffé och minimässa i
Norrvikens Trädgårdar. LÄS MER

Professional Lighting
Design Conference 14
november i Paris
I november 2017 är det dags för sjätte
upplagan av PLDC, denna gång i Paris. LÄS
MER

Liten ordbok
Ekodesign. Inom ekodesign, miljölagstiftning
och energimärkning omfattas
belysningsprodukter av ett flertal EUdirektiv
med lagar och regler på miljöområdet.
Minimikrav på effektiv energianvändning
kombineras med kvalitetskrav som även
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omfattar korrekt produktredovisning. 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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