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Ljus för lärande
Skolan är Sveriges kanske viktigaste och absolut vanligaste arbetsplats. Lokal, inredning och
ljusmiljö behöver planeras med stor omsorg för att säkerställa miljöer för både studiero och

kreativitet.

Läs mer →

Ny broschyr 
I den här idébroschyren presenterar vi
Annells tankar kring god ljusmiljö i skolor
och bra belysningsarmaturer för att skapa
detta.

Bläddra här →

https://gansub.com/t/v/4_MDQ0MjY5MDIwODI=/
https://gantrack3.com/t/l/6038857/4_MDQ0MjY5MDIwODI=/
https://gantrack3.com/t/l/6038857/4_MDQ0MjY5MDIwODI=/
https://gantrack3.com/t/l/6038860/4_MDQ0MjY5MDIwODI=/
https://gantrack3.com/t/l/6038860/4_MDQ0MjY5MDIwODI=/
https://gansub.com/s/l/3z9Sy/5165525606792/


 

Är reglerna för god belysning 
bortglömda kunskaper? 

Vår tillvaro inomhus med arbete och fritid blev totalt förändrad när det elektriska ljuset gav
oss belysta läs- och skrivplatser och därmed längre dagar. Flerfaldigt ökade synuppgifter
resulterade i regler och rekommendationer för att anpassa det nya ljuset till seendets och

synsinnets grundläggande behov. Tidlösa kunskaper om synkomfort och synergonomi som
inte längre tycks efterfrågas. Hur kunde det bli så här?

Läs mer →

Säljare belysning –
Stockholm
Tycker du att ljus, belysning och arkitektur
är bland det roligaste som finns? Brinner
du för att skapa goda ljusmiljöer OCH sälj?
Då har vi det perfekta jobbet för dig! En
utvecklande roll där du som säljare har ett
flexibelt arbete med en stor portion av
kreativitet och frihet under ansvar.

Läs mer →

Subscribe Share

https://gantrack3.com/t/l/6038861/4_MDQ0MjY5MDIwODI=/
https://gantrack3.com/t/l/6038861/4_MDQ0MjY5MDIwODI=/
https://gantrack3.com/t/l/6038862/4_MDQ0MjY5MDIwODI=/
https://gantrack3.com/t/l/6038862/4_MDQ0MjY5MDIwODI=/
https://gansub.com/s/l/3z9Sy/5165525606792/


 

Nyinvigd mötesplats på hög nivå
I sommar kan du mingla på hög nivå ovanpå NK Parkaden med kompisar och

affärskontakter eller springa runt anläggningen i belysning från Annell. Platsen är NK Padel &
Social i centrala Stockholm som invigdes i april.

Läs mer →

Subscribe Share

https://gantrack3.com/t/l/6038863/4_MDQ0MjY5MDIwODI=/
https://gantrack3.com/t/l/6038863/4_MDQ0MjY5MDIwODI=/
https://gansub.com/s/l/3z9Sy/5165525606792/


 

Citatet
”Jag önskar ett kunskapslyft och en bredare medvetenhet

om hur bra belysning bjuder balsam för själen!”

Jonas Kjellander
Arkitekt SAR/SA och ljusdesigner, Sweco Architects AB

 

Liten ordbok
Kortisol är ett av människans viktiga
stresshormoner, en motpol till
sömnhormonet melatonin. Det produceras
i våra binjurar och styrs av signaler från
hjärnan, från hypotalamus via hypofysen,
och distribueras via blodet. Det frisätts i
samband med stress.

Läs mer →
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https://gantrack3.com/t/l/6038863/4_MDQ0MjY5MDIwODI=/
https://gantrack3.com/t/l/6038864/4_MDQ0MjY5MDIwODI=/
https://gantrack3.com/t/l/6038864/4_MDQ0MjY5MDIwODI=/
https://gansub.com/s/l/3z9Sy/5165525606792/


 

Vill du se fler nyheter? Följ oss i sociala medier

Annell Ljus + Form AB |  Alviks Strand, Gustavslundsvägen 131, 167 51 Bromma

Tel 08-442 90 00  |   www.annell.se  |  info@annell.se
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