FASTIGHETSBELYSNING

BELYSNING FÖR INOMHUS OCH UTOMHUS

Idé-Light
Företaget Idé-Light representerar min passion för inredning och vad man kan göra med ljus.
Min mångåriga erfarenhet har med tiden byggts upp till en stor idébank med inspiration och
kreativa lösningar.
Företagsnamnet Idé-Light kändes självklart när jag letade namn och står för de värderingar
som byggt upp mitt renommé under min långa ljuskarriär; design och estetik är viktigt, men
utan att behöva göra avkall på att det skall vara både ekonomiskt hållbart och praktiskt för
såväl installatör som användare.
Hög servicegrad och nöjda kunder är en självklarhet.

Kvalitet & hållbarhet
Inför planeringen är det viktigt att visa hänsyn till energikrav, miljö och framförallt till
kostnaderna som kan avsevärt påverka ett slutresultat för ett helt projekt. Det kommer mina
kunder tillgodo och möjliggör fortsatta investeringar i nya projekt.

Energi- & miljöhänsyn
Att välja med omsorg de produkter som svarar upp till dagens krav, innebär att ta reda på
miljöpolicyn som garantier från armaturtillverkarna som prestanda.
•
•

Hur förhåller de sig till eventuella reklamationer?
Vad har de för livslängd på armaturerna?

MASTER

SLAV

MASTER

Energibesparing & ljusstyrning
Med långsiktigt tänk kan man spara in på kostnader med smarta lösningar. Med armaturer med
inbyggda sensorer, grundljus, skymningsrelä och rörelsevakt placerade på rätt ställe och efter
behov behöver det inte stå och vara tänt i onödan.
Sänk kostnader med goda inköp och smarta val!

Ljusdesign
Att planera inför ett projekt, oavsett skala, är ljusplanering och kreativitet av vikt. Samtidigt
som man planerar skall man väga in miljö, hållbarhet och tekniska lösningar i ena handen och
samtidigt tänka praktiskt och ekonomiskt med den andra.
•
•
•
•

Vilken effekt krävs?
Kommer det att blända?
Hur skall det styras?
Enkel installation?

Med utgångspunkt från kundens önskemål kommer sedan det bästa och ekonomiska förslaget
för det valda objektet.

Exempel på planlösning med infällda downlights.

Exempel på planlösning med skensystem.
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