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På väg in i höstmörkret – vad händer i hjärnan?
Vi märker alla av det, vissa påverkas mer än andra när mörkret tar över och vi hänvisas till
artificiellt ljus. Länge handlade belysning enbart om synupplevelse och visuell information.
Nu vet vi att frånvaron av naturligt ljus påverkar vår biologiska klocka och hur vi mår både

fysiskt och psykiskt. Vill du veta mer så fortsätt läsa här!
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ILO Spectra. Bästa ljuset i testmiljö.
Spectra är hos Annell namnet på det högkvalitativa fullspektrumljuset från LED SunLike, som

inspirerats av solljusets spektrala innehåll och fördelning. Det har inte bara en fantastisk
förmåga att återge färgers finaste nyanseringar, mättnad och djup utan också ytors textur
och struktur. Annells armaturer ILO Spectra ger optimala förutsättningar i Dagabs testrum.

  Läs mer →  
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 Att balansera behov, nytta och biologisk
påverkan beträffande utomhusbelysning
kommer vara en stor utmaning framöver.
Hur utvecklar vi utomhusbelysningen på
ett mer omtänksamt och professionellt
sätt jämfört med de senaste decennierna?
Anmäl dig till Annells webbinarium med
Johannes Lindén från Lunds universitet.
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Plain Spectra med fullspektrumljus
uppmärksammad internationellt

När den internationellt erkända influensern och hjärnforskaren Dr Shelley James, verksam i
London, letade efter exempel på bra belysningsplanering för arbetsmiljöer föll hennes val på

Schaefflers kontor i Arlandastad. Här har Plain Spectra valts för att ge medarbetarna en
optimal, trivsam och hälsosam ljusmiljö.

  Läs mer →  
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Elegant som ett
cocktailglas!
Pendelarmaturen Dry svävar likt ett
uppochnervänt martiniglas i rummet.
Italiensk design som passar perfekt i
loungen, över en receptionsdisk eller i
hemmiljö. Mjukt ljus som kan användas på
flera sätt. Finns även som golvarmatur och
med flera val av upphäng, solo, i par eller
kluster om tre.
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Canilo spotlightfamilj
Canilo och den större Canilo Plus har båda hög visuell komfort, prestanda och finns med LED

Brilliant Colour för bättre färgåtergivning och strukturkänsla av belysta material. Klassisk
design kombinerat med ny teknik och flera val av optik för olika syften. Fem

spridningsvinklar,olika ljusbilder från smalstrålande till mycket bredstrålande.

  Läs mer →  
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Citatet
"Next time you opt for the bargain basement option, I invite you to consider just how precious

light really is - and whether you - and the planet don't deserve a bit better".

Dr Shelley James, Founder of Age of Light Innovations Group

Citatet summerar en av hennes excellenta artiklar på LinkedIn
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Liten ordbok
EML är förkortningen för Equivalent
Melanopic Lux vilket fritt översatt till
svenska betyder Motsvarande Melanopisk
Belysningsstyrka.
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