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HJØRRING BIOCENTER

Hjørring Biocenter skulle i forbindelse med renoveringen af bio-
grafen have et helt nyt udtryk. De ønskede bl.a. at få fremhævet 
den udvendige facade, samt omgivelserne omkring biografen med 
nyt lysdesign.

Derudover ønskede man også ny belysning til den nye butik samt 
gangarealerne,  hvor  plakaterne til de kommende premierefilm 
hænger udstillet.

I samarbejde med biografdirektøren og installationsvirksomheden 
PL-Service blev der udarbejdet et koncept, som imødekom alle de 
ønsker biografen havde.

På den udvendige facade blev der monteret en stor filmrulle i top-
pen af et sort ståltårn. LITE kom frem til en løsning, hvorpå tårnet 
bliver lyst op af en blå farve ved hjælp af facadebelysning (WAL-
LWASHER 60). Der blev desuden påmonteret LED-bånd i toppen 
af  filmrullen, som en indirekte belysning. Denne løsning gør, at 
biografen udadtil fremstår lys og attraktiv, og den flotte facade 
kan betragtes både i dags- og nattetimerne.

På gangarealerne faldt valget på TOR spots til oplysning af alle pla-
katerne. TOR spottet er specielt egnet til denne slags opgaver, da 
det kan roteres 360°, og har en lysspredning på kun 15°. Dette gør 

at plakaterne er 100% i fokus, og at der ikke forekommer lysspild 
på væggene ved siden af plakaterne.

I butiksområdet handler det om at få solgt mest muligt før kun-
derne går videre ind i biografens sale. Derfor er MEG det naturlige 
valg til oplysning af varer. MEG har en CRI værdi på 93, som gør at 
alle varer oplyses i den rette farvegengivelse.

I kasseområderne er der valgt ABC spot, grundet den tilbagetruk-
kede LED-chip, som derfor ikke blænder de ansatte eller kunderne. 
ABC spotten giver et yderst behageligt og diskret lys.

Hjørring Biocenter udtaler:
”Vi er yderst tilfredse med det flotte lysdesign som vi har fået 
her i Hjørring Biocenter. Vi har op til flere gange fået positive 
henvendelser fra kunder, som har bemærket den nye belys-
ning og som er positiv overrasket over, hvor stor en effekt 
det kan have på et rum og dets omgivelser.

Det har været en positiv oplevelse at arbejde sammen LITE. 
De har hjulpet os igennem processen fra start til slut, og gen-
nem flere møder gjort meget ud af at lytte til netop vores 
ønsker. Vi føler vi står tilbage med det resultat vi blev lovet 
fra første møde.”



MEG TOR

MEG er med sit  enkle, stilrene design 
og fantastiske farvegengivelse perfekt som 
butiksbelysning. Denne track kan bestilles i 
hvid, sort og grå.

Mini downlight på blot 69mm i diamter, 
som er yderst fleksiblet, der  kan drejes 
355°  og vinkles med 55°. Dette  gør det 
muligt at rette fokus på det ønskede om-
råde.
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HOLDET & PRODUKTLØSNING
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ABC SPOT GROUND E SERIES DASH

LED STRIP OUTLED STRIP IN

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 mo-
deller. En med og uden kip. ABC er udar-
bejdet i gode materialer og fremstår i et 
lækkert tidløst design.

Robust nedgravningsspot i rustfri stål 316 
og IP68. GROUND E er med almindeligt 
hvidt lys i  3000K eller 4000K. Kommer 
også med farvet lys rød, grøn eller blå. Den 
er bl.a. velegnet til indkørsler og parkom-
råder. Spottet har tilslutning i bunden.

Elegant designet track light. Justerbar såle-
des lyset kan vinkles til det ønskede områ-
de. Leveres i flere farver og er til montering 
i 3-faset skinnesystem eller 2-faset volare.
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PRODUKTLØSNING

LED-bånd kan bruges til mange formål og 
er utrolig fleksibelt at arbejde med. Til brug 
udendørs kan de ev. benyttes som belys-
ning ved en terrasse eller bare som deko-
rativ belysning. De kan skape en hyggelig 
stemning hvor som helst.

LED-bånd kan bruges til mange formål og 
er utrolig fleksibelt at arbejde med. Til in-
dendørs brug kan det evt. benyttes, som 
belysning bag et badeværelsesspejl eller i 
kanten af et nedsænket loft. Det kan skabe 
en hyggelig stemning hvor som helst.


