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HOTEL SCANDIC, AALBORG

Hotel Scandic i Aalborg har gennemgået en større renovering af
hotellets interiør. I den forbindelse havde de ekstra fokus på spiseområdet, som ikke længere var nutidig eller havde den rette stemning og atmosfære.
Hotellets direktør, Finn Rosenqvist, ønskede en restaurant, som var
moderne, og med et Skandinavisk udtryk. Samtidig lagde de stor
vægt på, at restauranten skulle være hyggelig og intim, således
gæsterne havde lyst til at blive – også efter at de havde spist.
Hotellet ønskede, at beholde de nuværende pendel lamper over
bordene, som skulle være den primære belysning under middagen.
Der blev lagt vægt på, at belysningen skulle være med dæmp for,
at give den intime atmosfære. Da den primære belysning var på
plads, blev der set på effektbelysning for at understrege det nye og
nutidige design, som restauranten havde fået. Med RGB bånd på
restaurantens hanebjælker, blev der skabt den ønskede effekt. Lyset blev placeret under bjælkerne, således det lyste ned gennem et
florlet gardin, som fungerede som rumdeler. Med et bånd i farver
kunne hotellet tilpasse farverne efter temaer, firmaarrangementer
eller blot lade det stå i hotellet egen logofarve.
Ud over hotellets restaurant, ønskede hotel Scandic også, at ændre deres indgangsparti, som skulle fremstå mere imødekommende og moderne. Udvendig på hotellet indgangsparti blev der monteret downlights, som gav det ønskede lys, så det tydeligt fremgik,
hvor receptionen lå. Når gæsterne kommer indenfor bliver de
mødt med en reception, som også er opdateret og gjort mere moderne. For også at skabe fokus på det område, hvor gæsterne skal
søge hen ved ankomsten, blev receptionen fremhævet med LED

bånd rundt om hele receptionsdisken - en varm farve, som byder
gæsterne velkommen!
”I forbindelse med renovering af vores restaurant og hotellets indgangsparti har vi haft fornøjelsen af at arbejde sammen med LITE
omkring LED belysning og LED med farveeffekt.
Vi har med hjælp fra LITE opnået at skabe et meget mere nutidigt
og spændende lysbillede, som har givet hotellet et markant lysdesignmæssigt løft. I processen har vi fået god og oprigtig support til
en fair pris fra LITE, som vi gerne vil benytte fremover.”
Finn Rosenqvist
Direktør, Scandic Aalborg
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PRODUKTLØSNING

LED STRIPE RGB

LITEs LED bånd kan bruges til næsten ethvert formål. Det kan skabe en unik og
hyggelig stemning hvor som helst, om
det er hvid belysning eller farvet belysning
(RGB). LITEs RGB Bånd kan skifte mellem
adskillige farver.

ABC SERIE

LITE 6W Downlights. Et komplet spot fra
LITE, med et bredt udvalg af forskellige
kranse med mulighed for kip og uden. Et
godt alternativ til de traditionelle spots på
50W.

RGB CONTROL

Smart trådløs controller i enkelt design til
styring af RGB belysning, således det er
muligt, at skifte farve samt køre lyset i intervaller.

LED STRIPE IN

LITEs LED bånd kan bruges til næsten ethvert formål. Det kan skabe en unik og
hyggelig stemning hvor som helst, om
det er hvid belysning eller farvet belysning
(RGB). LITEs RGB Bånd kan skifte mellem
adskillige farver.

