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LED-ljusets våglängder liksom dagsljuset är viktigare
än lumen

Det nya LED-ljuset utvecklas allt mer
och snabbare än planerat. Teknik,
egenskaper och framförallt ljusets
användning ser ut att överträffa våra
förväntningar på HCL, Human Centric
Lighting. I USA har myndigheter under
sommaren låtit tillsätta en bred
expertkommitté som till sommaren
2019 skall granska det nya läget inom
professionell belysning. Man förväntas
bland annat föreslå de nya mätetal och
enheter som nu kan behövas LÄS
MER

Melanders fiskar kunder
med belysning i Alvik
Under våren 2018 öppnade Melanders
Fisk en ny butik och restaurang i Alvik.
Kunderna leds mot entrén med ny
belysning från Annell. Med omtanke
och stor känsla för kvalitet erbjuds
både fisk och vegetariska
alternativ. LÄS MER

Melanders Fisk i Alvik med KEA pollare
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Ljuset i tunneln! Den 8 november lyser vi upp hösten 
för dig! Omsorgsfull ljuspanering är temat.

Annelldagen i Göteborg 
8/11 med mingel After 
Work
Vi vill påminna om vår eftermiddag i 
Göteborg den 8 november då vårt 
ljustema handlar om omsorgsfull 
ljusplanering i en digital omvärld. 
Dagens gästtalare är ljusdesigner 
Jessica Johansson från Liljewall 
Arkitekter. Välkommen till Choice 
Comfort Hotel Stenpiren, 
Skeppsbroplatsen 1, klockan 15.30 
-17. Därefter följer mingel, mat och 
dryck på OGBG, Ostindia Göteborg 
Bar & Restaurang.

Reservera din plats snarast 
möjligt. Boka här.

Sattlers svävande ringar av ljus nu i rektangulära och
kvadratiska former

Gioco från Sattler

Reddot Design Award 2018 har tilldelats bra belysning i enkel form. Det
prisbelönade designföretaget Sattler har framgång med sina tunna svävande
ljusringar. Enkla former och storlekar för väldesignad rumsarkitektur. Gioco är nu
den första fyrhörningen i fem storlekar upp till 1,7 meters rektangel eller kvadrat.
Ljusflöden från 2700 till 7000 lumen. LÄS MER
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Alingsås kallar till årets 
ljusevenemang med workshop
Den 29 september till 5 november förväntas runt 
80 000 besökare till Alingsås för att uppleva 19:e 
årgången av årets svenska ljusevenemang,
”Emotions ̶ en känslostorm i ljus och bild”. En 
utvald grupp medverkande belysningsföretag 
inbjuder nu till ett kundevent den 11 oktober 
under eftermiddag och kväll.

LÄS MER och anmäl dig här!

IALD växer i Norden och Baltikum

The International Association of Lighting Designers uppstod 1969 I USA som en
intresseorganisation med höga ambitioner för ljusplanering och ljusplanerare.
Tillväxt pågår idag i Asien och Europa. Strax före sommaren i år bildades IALD
Nordic för de nordiska länderna och Baltikum. I Sverige företräds IALD Nordic av
Chiara Carucci, en internationellt känd ljusdesigner MSc, till vardags hos
Tengboms.

Citatet

”There is hardly anything in the world that some man
cannot make a little worse and sell a little cheaper.

There is still much to do to minimize visual
discomfort.”
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Liten ordbok
Våglängd är avståndet mellan två
intilliggande vågtoppar eller vågdalar i
en vågrörelse (www.ne.se). Ljuset som
alstras inom elektromagnetisk strålning
har korta och långa våglängder i
regnbågens alla färger vilket kallas ett
ljusspektrum alternativt färgspektrum.
Det nya LED-ljuset erbjuder ett rikt
innehåll av spektrala färger och man
kan nu omsorgsfullt välja sitt ljus efter
ändamål. Med rätt LED-ljus kan
belysningen bli stimulerande, trivsam
och hälsofrämjande. LÄS MER
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