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GANDRUP SUNDHEDSHUS

Det gamle rådhus i Gandrup har stået tomt i en årrække og skulle 
vækkes til live, og genåbnes som sundheds- og foreningshus.

I den forbindelse blev LITE kontaktet med henblik på at skabe et 
nyt lysdesign til de nye flotte lokaler.

For arkitekten og bygherren var det vigtigt, at grundbelysningen 
skulle falde i et med loftkonstruktionen, og fremstå anonymt for 
ikke at tage fokus fra det dekorative i lokalerne.

Loftkonstruktionen er et såkaldt 60x60 loft med skjult skinnesys- 
tem, som fremstår let og enkelt. Det var derfor oplagt, at vælge 
et panel light (PANEL LIGHT ECO med mikroprismatisk optik). Til 
montering af panel light har LITE specialfremstillet et beslag til pa-
neler i 60 x 60 lofter med skjult skinnesystem. Ved brug af denne 
løsning fremstår LED-panelerne meget diskrete, og tager på ingen 
måde fokus i lokalerne, hvor de bliver monteret.

Ydermere var det utrolig vigtigt, at hverken personalet eller pa-
tienterne blev blændet af lyset. Derfor blev der valgt et panel med 
mikroprismatisk optik. Den mikroprismatiske optik gør at blæn-
dingen på lyset bliver meget lav (Blændingstal UGR 17). Brugeren 

vil opleve et yderst behageligt og blødt lys, samtidig med at alle 
krav til belysningen i dansk standard er overholdt.

Gandrup sundheds- og foreningshus har fået flotte nye og repræ-
sentativer.
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PANEL LIGHT ECO 60 ABC SPOT

Panel light giver et behageligt lys og 
giver samtidig en større rumeffekt, 
da panelet ligger helt flat med loftet.  
Panelet kan påbygges direkte på lof-
tet. Der kan bestilles rammer samt wire 
afhængig af behov. På bestilling kan 
vi levere beslag til opsætning i f.eks. 
troldtekt- og rockfon lofter.

LITE’s ABC spot er et godt alternativ 
til de traditionelle spots på 50W. Med 
ABC spot har du mulighed for at vælge 
frontring i enten hvid eller sort og i to 
forskellige modeller. En med og uden 
kip. ABC er udarbejdet i gode mate-
rialer og fremstår i et lækkert tidløst 
design.
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