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Dr Shelley James intervjuar Jim Collin
Dr Shelley James har gjort en lysande intervju med vår Jim Collin att lyssna till eller läsa i en
pdf. Många bra liknelser om hur och varför det är viktigt att investera i god belysning.

Läs mer →

Subscribe

Share

Nytt inomhusljus ger ny syn på tillvaron.
Läs Staffans blogg!
Den stiger upp och den lyser, som den gjort varje dag sedan urminnes tider. Dess ljus
aktiverar och kalibrerar varje enskild cell i din kropp till den ständiga rytmen mellan ljus och
mörker. Solen.

Läs mer →

Subscribe

Share

Uppdaterat ljus i NKs entré
Sonnos, infällda downlights kompletterar den dekorativa belysningen i NKs uppgraderade
entré från Regeringsgatan. Det utskjutande entrétaket och byggnadens inredningskoncept
har fått ett lyft som kommer att hålla i många år.
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Gatubelysningsforum
2021 – ses vi där?
Du missar väl inte årets viktigaste
konferens för alla oss som arbetar med
belysning för stad och trafik? Den 22-23
september träffas vi som är nyfikna på hur
det går med de smarta städerna och
andra högaktuella ämnen inom
stadsplanering.
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Välkommen Paula Lundin!
Annells affärsområde Stad och Trafik får förstärkning i södra Sverige. Paula Lundin ser fram
emot att möta kunder och bidra till tryggare utomhusmiljöer med mer energieffektiva
belysningslösningar på vägar, torg och i parker.
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Citatet
”The permanent chaos we all seem to face also represents significant unrealized
opportunities – it’s only negative for passive bystanders or those who refuse to depart from
business-as-usual”.

Jim Collin, Partner och Head of Architectural Lighting, Annell Ljus + Form
Utdrag ur den internationella belysningskonferensen Strategies in Light 2021 där Jim Collin
inleder dag två med ett insiktsfullt tal.
Anmälan är fortfarande öppen i nedan länk om du är intresserad.
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Liten ordbok
Cirkadiskt ljus (CL) och Cirkadiskt
stimulus (CS)
LED-ljuset har under tjugo år utvecklats
med en ny valfri variant som är ett ickevisuellt, cirkadiskt ljus som positivt
kompletterar vårt traditionella visuella
synsinne.
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