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PROJEKT

Ljus för människor
För oss på Annell är ”Ljus för människor”
långt mycket mer än en oneliner. Det är vår
värdegrund och sammanfattar det vi tror på
och arbetar för.
Vi tror att LED-plattans era har kommit till sin
ände och vill ge dig exempel och inspiration
till hur ljuset istället kan utformas. För
människor! LÄS MER

BLOGG

Human Centric Lighting – ett
välkommet helhetgrepp om ljus för
människor
Med ökad kunskap och tekniska möjligheter
att styra ljuset efter mänskliga behov föddes
begreppet HCL, Human Centric Lighting, för
snart tio år sedan. Begreppet likställs numera
ofta med användandet av dynamisk
färgtemperatur men detta är inte bara felaktigt
i sak utan även en förminskning av
begreppets avsikt och fulla innebörd. LÄS
MER i länken för en praktisk tillämpning
av "Ljus för människor".

PRODUKTNYHET

ILO ”raw” obehandlat aluminium
ILO – är det linjära systemet med oändliga
möjligheter. En ofta efterfrågad ytfinish är
obehandlat aluminium – ”raw” – passar
utmärkt i många miljöer, inte minst i rum med
industriell karaktär.
LÄS MER
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FÖRETAGSNYTT

Jim Collin går samman med
Annell Ljus och Form AB
Jim Collin går in i Annell Ljus och Form AB
som delägare och anställd. På ny plats och i
ny form men med orubbat mål om att skapa
goda ljusmiljöer.

– Vi är oerhört glada över att ha lyckats knyta
Jim Collin till vår verksamhet och ser med stor
tillförsikt fram emot det Jim kan tillföra till oss
såväl som till branschen i stort, säger Jonas
Annell, VD Annell Ljus + Form AB. LÄS MER

PROJEKT

Ljus på väggar i välkomnande entré
Lysande konst på stora väggpartier och belysta pelare blev ett lyckat grepp för att få entrén vid
Avesta Lasarett att kännas mer välkomnande. Belysningen gör att upplevelsen av det avlånga
rummet är livfull, varierande och grönskande. LÄS MER
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CITATET

”En ljuskällas spektrala strålning är ett viktigt underlag vid planering av cirkadisk belysning.
Specifikation av ljusets våglängder och deras fördelning i ett heltäckande spektrum
är avgörande för det cirkadiska systemet.”
ALLISON THAYER, MS, BA, specialistforskare
vid LRC, Lighting Research Center, Troy, N.Y., USA.
Översättning från engelska: Annell Ljus + Form

LITEN ORDBOK

Färgtemperatur
är en fysikalisk definition för ljusets färg som
mäts och redovisas som ”absolut
temperatur”. Den anges inte, likt
celsiusskalan, i grader (°) utan enbart i
enheten kelvin (K).
LÄS MER

CCT kelvinfärger (K)
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Säljare utomhusbelysning
Vi söker en säljare som gör skillnad! Om du
känner att du kan förmedla det Annell står för
inom kvalitet och ljusteknik och vet hur man
bygger förtroendefulla relationer med kunder
hos kommuner, entreprenörer, ljusdesigners
och konsulter så vill vi gärna träffa dig. LÄS
MER

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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