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Nu introducerar Annell
trådlös styrning av LED
belysning
I samarbete med Casambi erbjuder Annell
ett nytt tillval för trådlös kommunikation
mellan LEDarmaturer. Casambi är ett öppet
trådlöst styrsystem för vardagens LED
belysning i kontor, skolor, butiker och i annan
offentlig inomhusmiljö ̶
även i våra hem. Det
handlar om ny Blutooothteknik, BLE
4.0. LÄS MER

Höstens seminarier
För 30:e läsåret inleder vi höstterminen för
våra ljusseminarier om ljus, ljusdesign,
belysning och ljusteknik. De tolv
seminarierna inleds i Stockholm den 14
september med Fanny Englund från ÅF
Ljusdesign och avslutar i Umeå den 7
december med Lars Ocklund från Göteborg
Stad. Från den 1 augusti finns det kompletta
programmet på www.annell.se/seminarier
där man också anmäler sitt deltagande,
enskilt eller i grupp och kostnadsfritt.
Välkomna!

Hedersomnämnande för
ÅF Lighting i Mall of
Scandinavia
700 designers, arkitekter och
ljusleverantörer firade nyligen 40års
jubileum i smoking på London Hilton Park
Lane för den internationella tävlingen
Lighting Design Awards samtidigt som man
hyllade årets pristagare i samtliga 14
kategorier. LÄS MER

http://admin.getanewsletter.com/t/pm/1085676752745/

ÅF Lighting fick hedersomnämnande inom Retail
Project of the Year för belysningen i Nordens största
köpcentrum, Mall of Scandinavia
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Norska arkitekter valde
pendelarmaturen PLAIN
Link Arkitektur valde Kai Piippos
vidareutvecklade armatur PLAIN LED från
Annell till sitt Stavangerkontor. SML Lighting
svarade för ljusdesign och leverans. LÄS
MER

Adolf Fredriks musik
klasser i nytt ljus
Den populära musikskolan i Stockholm har
flyttat grundskoleklasser till nyrenoverade
Farsta grundskola som nu även välkomnar
många nytillkomna utländska barn. SISAB
har genomfört en omfattande renovering.
LÄS MER

Kan du lita på fakta
redovisning av LED
armaturer?
Javisst, i de flesta fall, men se upp.
Rekommendationer och LEDstandarder
finns inom EU men kunskaperna om
elementär LEDkvalitet skiftar. Här börjar vi
med en översikt om vad man bör veta. LÄS
MER

Lotta hos Annell, ny
inom kundsupport, order
och innesälj
Vi hälsar vår nya medarbetare Lotta Gér
Eklöf välkommen till vårt kompetenta
serviceteam bakom sina datorer,
affärssystem och tusentals artikelnummer.
Lottas karriär handlar om administration och
ekonomi. Tidigare har hon varit aktiv inom
http://admin.getanewsletter.com/t/pm/1085676752745/
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fotboll, Djurgården och Bromsten samt i
stadslaget i bandy på is.

Citatet
"Jag är övertygad om att minst 50 procent av belysningens
energiförbrukning alltid kan sparas ̶
så dålig är basnivån för svensk belysning
i dag."
Lighting designer Jim Collin, ÅF Lighting, från en intervju i Elinstallatören

Semesterstängt vecka 30 och 31
Våra läsare och medarbetare tillönskas en riktigt trevlig sommar med vila aktiviteter och
avkoppling!
Vi håller stängt 25 juli t.o.m. 5 augusti
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Vänligen avregistrera mig från fler nyhetsbrev
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