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the brighter side of light



        Lysande 
lösningar för 
     vackra miljöer

Allt du ser är ljus. Med ljus skapar du atmosfär och värme. Med ljus  
sätter du färg och gör ditt hem, eller din arbetsplats, inbjudande, vacker 
och varm. Med ljus kan du trolla, skapa dramatik, skuggspel och kon-
traster. Hur du trivs och mår handlar mycket om ljuset omkring dig.  
I dag vet vi så mycket mer om ljusets och belysningens inverkan på oss. 
Det är den kunskapen som vi på Designlight tagit till oss när vi designar 
våra produkter och lösningar. Med den här broschyren vill vi visa hur vi 
kan hjälpa dig att få ett bättre, smartare och vackrare ljus omkring dig: 
kort sagt – the brighter side of light.

Några ord från VD:n

Allt ljus för dig

Med denna katalog om ljus och 
belysning vill vi inspirera dig  
att lysa upp din tillvaro. Här 
visar vi några av våra många 
idéer inom downlights, LED och 
markbelysning. Jag och mina 
kollegor på Designlight erbjuder 
dig ett unikt sortiment med  
belysningsprodukter som på 
olika sätt förskönar ditt hem 
eller din arbetsplats. För mer 
information om våra produkter 
kontakta din el- eller belysnings-
butik, eller besök vår hemsida. 
www.designlight.nu

Med lysande hälsningar
Jessica Hultqvist, VD

Some words from the President

All lights on you

With this catalogue of light and 
lighting we want to inspire you 
to light up your daily life. Here 
you will find just a few of all our 
ideas on down lights, LED and 
ground lights. My colleagues  
and I at Designlight offer you  
a unique range of lighting 
products and installations which 
will enhance your home or your 
office. For a full selection of prod-
ucts and additional information, 
please contact your lighting fix-
ture store or visit our homepage 
at www.designlight.nu

With lucent regards,
Jessica Hultqvist, VP
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        Lysande 
lösningar för 
     vackra miljöer



Utomhusbelysning
Dekorativ ljussättning utomhus har blivit ett allt intressantare 
område. Ny design, ny teknik och energisnålare ljuskällor har  
skapat en ny belysningstrend. Ljussättning av fasader, träd- 
gårdar och uteplatser är ett hett designområde med stora möj-
ligheter för den som vill försköna sin boendemiljö, särskilt här  
i Norden under de långa mörka höst- och vintermånaderna. 
 
Designlight erbjuder ett stort sortiment för utomhusbelysning.  
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Dynamik  
och dramatik
Det första du ska tänka på när du planerar att ljussätta din ute-
miljö är skuggspel och kontraster. Det gäller att skapa en spän-
ning mellan mörka och belysta partier. Att låta mörkret få plats 
och punktbelysa med varierade ljuskällor i olika höjd skapar  
balans och dynamik. Att dölja lampor och enbart låta ljuset ta  
för sig är klassiska knep inom den urgamla illumineringskonsten. 
Med Designlights lösningar får du en mjuk och harmonisk ljus-
sättning som varken bländar eller är iögonfallande. Den bara 
finns där till glädje för dig och andra.
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Ljus visar vägen
Med olika former av markbelysning kan utomhusmiljön markeras, 
partier kan ramas in, planteringar, trädgårdsgångar, garageupp-
farter och uteplatser kan belysas med matchande färger och ljus. 
Ljussättningen skapar inte bara trivsel. Den ger också trygghet  
och ett trevligt välkomnande.
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Lysande lösningar  
för trivsamma kök
Köket är den plats i hemmet där vi tillbringar mest av vår vakna tid. 
Att köksljuset ska vara behagligt och inbjudande är självklart. Det 
ska dessutom fungera som arbetsbelysning vid köksbänkar och spis 
och samtidigt ge stämning vid romantiska middagsbord och skänka 
ro vid tidiga vardagsfrukostar. Kombinationen stämningsljus och 
arbetsbelysning ställer stora krav på armaturer och design. Det 
finns många tips och goda råd om hur du kan belysa ditt kök.  
Egentligen är det bara fantasin som sätter gränser. 



Downlights 
– ljuset från ovan
Numera inreds de flesta miljöer med infällda downlights. Down-
lights ger ett skuggfritt behagligt ljus i kök och andra utrymmen, 
men är också oöverträffade som badrumsbelysning, som stämnings-
belysning, möbelbelysning, fasadbelysning eller som dekorativ  
allmänbelysning. Designlight samarbetar med världens främsta  
tillverkare och i vårt sortiment finns ett stort antal modeller, även  
i egen design. Modellerna är anpassade efter olika funktioner. 
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Badrummet  
– en dröm i ljus
Badrummet är hemmets ljuskänsligaste plats. Ingenstans  
kan belysningen göras lika effektfull, inbjudande och behaglig.  
Mjuka, dova, dimmrade, infällda ljuskällor kan göra stunden  
i badkaret till något mycket stämningsfullt eller möta den  
nyvaknade sömniga blicken med ett smeksamt morronljus.  
I det moderna badrummet kan punktbelysning fällas in som  
ger vackra effekter på belysta detaljer, kakel och klinker.  
Designlight erbjuder ett stort sortiment armaturer som är  
godkända för installation i våtutrymmen.
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Punktbelysning
Vill du skapa ett trivsamt och behagligt inomhusljus ska du tänka 
i punkter. Inredningsarkitekter brukar rekommendera upp till tio 
ljuskällor i ett rum. Med genomtänkt punktbelysning kan du för-
ändra ett rum, skapa volym, fylla ut hörn, och få en jämn, behaglig 
och bländfri ljussättning omkring dig. Punktbelysning ger dig också 
möjlighet att på ett mycket effektfullt sätt belysa detaljer och trolla 
fram spännande effekter i heminredningen. Designlight erbjuder  
dig ett stort sortiment med eleganta LED- och halogen armaturer  
för punktbelysing.
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En kärna av ljus
Punktbelysning ger dig också möjlighet att på ett mycket effektfullt 
sätt belysa detaljer och trolla fram spännande effekter. Med ljusets 
hjälp skapas dynamik i din trädgård, i rummet och inredningen. 
Tack vare en avsevärt lägre energiförbrukning genererar inte 
LED-tekniken alls samma värmestrålning, vilket gör miljön 
behagligare och sparar kostnader.
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Färgspel  
och dynamik
Om du vill skapa verkligt spännande kontraster och använda  
belysning som en levande inredningsdetalj kan du koppla in 
LED-slingor med olika belysningsprogram. Du får tillgång  
till ett mångfacetterat färgspel i alla tusentals RGB-nyanser.  
Genom att låta musik styra belysningen får du en behaglig  
och fascinerande ljusorgel. I offentliga miljöer eller om du  
vill skapa en mycket speciell inredning kan denna teknik  
göra underverk till låg kostnad.
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