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Attraktivt LED-program bl.a. för fasad, torg, park och
andra grönområden
Aldabra är en nyutvecklad kollektion italienska LED-armaturer på hög ljusteknisk
nivå, dels för byggnadsnära utomhusmiljöer, dels för inomhusmiljöer. Produktionen
sker i Europa och präglas av innovativ toppteknik och utvalda material i modern
design. LÄS MER

Så blev Kommunals och
Byggnads nya belysning,
effektiv och energisnål
Kommunal och Byggnads är starka
fackföreningar med över en halv miljon
respektive etthundratusen medlemmar.
Gemensam förbundsfastighet
Polstjärnan ligger på Hagagatan i
Stockholm, ett stenkast från
Stadsbiblioteket.
I höst har kontorets ljusmiljö
uppdaterats med Annells sensorstyrda
http://gantrack3.com/t/v/2_NTE1NjY2NzA2ODI=/
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armatur Plain Sense, en LED-armatur
Dela
för ljuskomfort. LÄS MER

Prenumerera

Nu satsar världen på
LED-lampor. Men vem
kollar vad vi får?

Bild Lux Magazine

I december 2015 introducerade
energiminister Ibrahim Baylan en bred
kampanj i Sverige, the Global Lighting
Challenge. Det gällde att sprida
energisnål belysning genom att till
2020 sälja tio miljarder LED-lampor
upp till åttio procent energisnålare än
det gamla glödljuset. En nygammal
branschjätte åtog sig sälja två miljarder
lampor. LÄS MER

Premiär hos Annell för
SunLike™ ̶ det nya
naturliga inomhusljuset!
Välkommen till seminarium med
efterföljande mingel och mys!
Fredagen den 9 februari kl. 15 inleder
vi seminariesäsongen 2018 med
premiär för ett nytt LED-ljus som blev
världsnyhet i november på PLDCkonferensen i Paris. Det nya ljuset
uppstod i Asien och vi välkomnar
http://gantrack3.com/t/v/2_NTE1NjY2NzA2ODI=/

Plain Spectra - med det nya LED-ljuset

2/5

2017-12-19

Sevärt LED-program utomhus

expertis från Seoul Semiconductor i

Prenumerera

Dela

Sydkorea till Annells seminarium på
Tulegatan 15.
LÄS MER OCH BOKA HÄR!

Praktiskt med flyttbart
allmänljus från takskena
Trackflut är en bredstrålande linjär
LTS-armatur med varmvita eller vita
LED och adaptorer för flexibelt
montage i 3-fas kontaktskena i tak. Tre
längder från 873 till 1453 millimeter ger
2360, 3140 eller 3920 armaturlumen.
LÄS MER
Trackflut

Avancerad ljusteknik i
variationsrikt
downlightprogram
Flixx är en praktisk och priseffektiv
armaturfamilj från den ljustekniska
specialfabriken LTS som Annell har
samarbetat med i många år. Här
handlar det om släktskap mellan olika
infällda LED- downlights och spotlights
i runda eller kvadratiska former med
olika ljuskaraktärer, symmetriska eller
asymmetriska, smal-eller
bredstrålande accent-eller
allmänbelysning med ljuskvalitet. LÄS

Flixx downlightserie

MER

Citatet
”När man besöker en akutmottagning så är den alltid rikligt
och konstant upplyst. Detta rubbar patientens dygnsrytm
och viktiga fotobiologiska hjärnfunktioner störs. Det är
dessa funktioner som styr och reglerar vårt fysiska och
http://gantrack3.com/t/v/2_NTE1NjY2NzA2ODI=/
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psykiska
tillstånd. Så utsätter vi alltså människor som
Dela
redan mår dåligt. ”
Fri översättning efter Russel Foster, professor i neurovetenskap,
University of Oxford, England

Liten ordbok
SunLike™ är registrerat varumärke för
ett nytt LED-ljus från Seoul
Semiconductor och Toshiba, två av de
ledande tillverkarna inom ljus och
elektronik. SunLike™ som lanserades
hösten 2017 återger ett kontinuerligt,
heltäckande spektrum, mycket nära
det äkta solljuset. Det ger därför en
naturligare och i det närmaste perfekt
färgåtergivning som skiljer sig från
övriga artificiella ljuskällor.
LÄS MER

Vi önskar alla våra läsare en
God Jul och ett Gott Nytt År!

Annell Ljus + Form AB | Tulegatan 15, 113 53 Stockholm
Tel 08-442 90 00 | www.annell.se | info@annell.se

Vänligen avregistrera mig från fler nyhetsbrev
http://gantrack3.com/t/v/2_NTE1NjY2NzA2ODI=/
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