20161005

Tack Ibrahim ”Bayled”!

Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Maj 2016  nummer 231

Tack Ibrahim ”Bayled”
för en belysnings
utmaning som vi väntat
på!
Sverige har tagit ett välkommet steg för att
kraftfullt stödja det nya LEDljuset. The
Global Lighting Challenge har uppstått efter
det stora klimatmötet i Paris förra året. LÄS
MER

Vid regeringens presskonferens den 3 maj visade
arkitekten Kajsa Sperling från White exempel på
belysningskompetens med sin syn på bra ljusmiljöer.

Luxmattans återkomst.
Dags att rädda samspelet
mellan ljus och skugga?
Efter ljusteknikens stora framsteg trodde man
att 1950talets diffuserande ”luxmattor” med
sitt utjämnade, skugglösa ljus skulle vara ett
avslutat kapitel. Men nu ser vi tecken på en
återgång till denna trista period för ljusmiljön
i kontor och skolor. LÄS MER
Bilden visar välplanerad kontorsbelysning (Trygg
Hansa kontor, Berg Arkitekter). Foto av Åke E:son
Lindman

Belgiska W&D växer i
Sverige
W&D har länge representerats av Annell
Ljus + Form här i landet. För att bredda sin
marknad inom retail har det belgiska
företaget startat egen svensk verksamhet
parallellt med att W&D:s produkter som
hittills kvarstår i Annell
belysningsprogram. LÄS MER
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Inspirationsbroschyr för
bra ljusmiljöer
Inspiration till det goda ljuset! ”Annell
Highlights 2016” är en aktuell kortöversikt
över årets utvalda nyheter. LÄS MER

Här är Mikael, ny säljare
och tekniksupport i
Västsverige
Mikael Ljungqvist är vår nye
regionsansvarige säljare med tekniksupport i
Göteborg och västra Sverige. LÄS MER

Internationell konferens
om ljusa trender och
framsteg
The 6th International Professional
Symposium + Expo äger rum i österrikiska
Bregenz vid Bodensjön den 20 till 22
september. Kreativ och innovativ ny
belysning står på schemat för konferens och
anslutande ljusexpo med ett hundratal
utställare. Årets aktuella tema är Smart
Technologies for Lighting Innovations.
Kontakt: www.ledprofessional
symposium.com

”En lätt och luftig tunn
molnskiva med ett mjukt
ljus”
Bland årets LEDnyheter är EOS Circular en
ny slimmad pendelarmatur som för tankarna
till en rund svävande molnskiva. Från
transparens till homogent ljus. LÄS MER
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Praktisk och oöm
plastlimpa med utökad
livslängd
Här är Hator LED, en klassisk trotjänare
bland vardagens anonyma armaturer för
hobbyrum, garage, kulvertar och verkstäder.
Ännu en gång har den uppdaterats med
senaste LEDteknik, energisnål, långlivad
och robust. LÄS MER

Liten ordbok
Ordet Mesh används bl.a. inom belysning i
samband med trådlös styrning, Bluetooth,
Casambi m.fl tekniker. LÄS MER

Citatet
"Light touches all aspects of our lives, yet it´s taken for granted
by most everybody"
Mariana G. Figueiro
PhD, Professor, Lighting Research Center,
Rensselaer Polytechnic Institute, USA
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