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Idé och Designgruppen

Används som experthjälp
inom interiör & exteriör belysning
Kvalitét och hållbarhet
Miljö-, ekonomi- och energihänsyn
Spara genom smarta val

MER LJUS FÖR PENGARNA

FASTIGHET
Kvalitet & hållbarhet

KONTOR
Energibesparing & ljusstyrning

När jag planerar för mina erbjudanden 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.

När kontor planeras är det viktigt att tänka
på energibesparing, idag finns stora möjligheter att styra ljuset så det används så
smart som möjligt. En annan viktig aspekt
är trivseln, inte bara rätt arbetsljus utan
kontraster mellan det starka och det mer
dekorativa ljuset som skapar trivsamma
och kreativa miljöer.

BOSTAD
Energi- & miljöhänsyn

OM- & NYBYGGNATION
Miljö-, ekonomi- & energi hänsyn

Jag väljer med omsorg produkter som
svarar upp till dagens krav. Stor hänsyn till
miljöaspekterna men också den estetiska
utformning som skapar trivsamma miljöer,
både interiört men även exteriört.

Jag utgår alltid från kundens önskemål och
kommer sedan med det bästa och billigaste
förslaget utan att ge avkall på ställda krav.
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Jag erbjuder mer
ljus för pengarna…

SPARA KOSTNADER MED SMART BELYSNING
En komplett leverantör. Jag erbjuder alltifrån rådgivning, offert och
leveranser till önskad adress. Hög servicegrad och nöjda kunder är
ett ledord för mig.
Med min långa erfarenhet från grossistbranschen och där som
expert inom belysning, kan jag med trygghet säga att jag kan lämna
de bästa offerterna både utifrån rätt val, rätt pris och leveranser, och
detta utan att ge avkall på ställda krav. Jag samarbetar med alla
kända fabrikat där miljö och hållbarhet är viktigt.

Anna-Karin Nyberg Karlgren, IDÉ LIGHT
Mobil: 0701 - 49 49 89 Email: ak@ide-light.se

Projekt: The Steam Hotel, Västerås
Kristallkronor framtagna ihop med
Maria Montecinos Franjola Design
Foto: Andreas Sundgren
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Idé-Light är ett två år ungt företag med mig Anna-Karin som driver företaget.
Jag har lång erfarenhet från belysningsbranschen och då från elgrossistföretag såsom Storel och Elgross´n där jag var delägare. Min framgång bygger
på ett brett samarbete med olika belysnings fabrikanter, bra leverantörsavtal
vilket gynnar mina kunder. Jag erbjuder helt enkelt - Mer ljus för pengarna!

Anna-Karin Nyberg Karlgren, IDÉ LIGHT
Mobil: 0701 - 49 49 89 Email: ak@ide-light.se

NÅGRA AV MINA REFERENSER:

’

Jag anlitade Anna-Karin på
Idé-Light när vi totalrenoverade
vår industrilokal i Kungsbacka.
Resultatet blev ett exklusivt
kontorshotell som alla beundrar.
Jag fick många bra tips och god
respons på mina frågor. Jag är
mycket nöjd med resultatet.
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Jimmi Billkrantz
VD/Ägare
Hede Kontorshotell

Jag känner Anna-Karin på
Idé-Light som en person med
hög servicegrad och väldigt god
marknadskännedom. Inget är
omöjligt för henne bara olika
svårt.
Gunnar Herrstedt

Projektledare Service
Elektro Centralen
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Sedan vårt första möte har
Anna-Karin kommit med inspiration
och förbättringsmöjligheter för mitt
hotell. Hon har med små medel
kunnat lyfta en alldaglig miljö till
ett lysande resultat i ordets rätta
bemärkelse. Jag kan varmt
rekommendera henne.
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Maria Sandeblad
Ägare/VD
Apple Hotel

Ide’-Light är en proffesionellt
leverantör med stor kunskap och
känsla för design. Jag kan därför
med bästa vitsord rekommenderar
dem.
Patrik Lindgren
VD PKEL AB

Inredningsarkitekt Maria Montecinos Franjola

Säsongsdekoration på Riverton hotell av ROOM Shape

IDÉ-Light
Samarbetar brett med många fabrikat, bla dessa från Elfack 2019.

DEFA LedgeCircle®

DEFA Ledge® Suspended

Nyheten LedgeCircle®sätter en ny standard
vad gäller kvalitet och montagevänlighet.
Läs mer: www.defa.com

Elegant nedpendlad armatur med högsta
ljuskvalitet och innovativa lösningar.
Läs mer: www.defa.com

Modern Flames
LED-kamin som ger en naturtrogen upplevelse av en brasa. Kaminen kan även ge värme
då det sitter inbyggd värme fläkt som man enkelt styr med fjärr kontroll och med den
även styr brasan. Helt underhållsfri och enkel att installera.
Läs mer: www.modernflames.com

Lumlyx Sky LED
Ett virtuellt takfönster som ger en positiv inverkan på människors välbefinnande
och hälsa. Med en verklighetstrogen naturupplevelse i kombination med dagsljusbalanserat ljus blir det ett unik inslag i ditt utrymme. Läs mer www.lumlyx.com

RIO Produkter

Room Shape

När man planerar och bygger om en lokal
Fotostyling utfört av ROOM Shape.
från grunden är belysningen minst lika
Läs mer: www.roomshape.se
viktig som resten av inredningen. Med
rätt belysning på rätt plats kan utvalda
produkter exponeras på bästa sätt samtidigt
som trista ytor kan göras mer spännande.

Idé och
design
gruppen
Välkommen till Idé- & designgruppen!
I vår grupp finner ni kollegor i alla nischer inom bygg och inredningsbranschen,
tex. ny-, till- & ombyggnation. Idé och designgruppen är en samarbetsgrupp som
med sina unika expertiser kan bistå för bästa resultat i gemensamma projekt.

Tillsammans för bästa resultat.
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Idé och
design
gruppen

Hede kontorshotell - omgjord industritrappa till hotellentré

Idé- & designgruppen
Idé och Designgruppen kommer att skapa löpande event tillsammans med våra
partners. Vi kommer att vara ett pågående forum med innovativa idéer inom
inredning och ljusdesign.
Läs mer på:
www.ideochdesigngruppen.se
Här kan du ansöka om att delta
i vår grupp eller om du har ett
uppdrag för vår grupp som du
vill diskutera med oss.

Kontaktpersoner:
Denise Gassander
denise@ideochdesigngruppen.se
Anna-Karin Nyberg Karlgren
ak@ideochdesigngruppen.se

www.ideochdesigngruppen.se

Anna-Karin Nyberg Karlgren
Mobile: 0701 - 49 49 89 Email: ak@ide-light.se www.ide-light.se

MER LJUS FÖR PENGARNA

