CASE / LITE A/S - LIGHTING THE FUTURE

INWIDO, AALBORG

Inwido kontaktede LITE A/S for rådgivning og vejledning i forbindelse med indretning af Inwidos nye hovedkontor og showroom
på havnen i Aalborg. Bygningen, som huser Inwidos nye lokaler,
er et gammelt pakhus, som i processen er blevet totalrenoveret og
indrettet, som en moderne arbejdsplads med flot showroom og
state of the art konferencefaciliteter.

”I forbindelse med indretning af Inwido Danmarks nye hovedkontor
og showroom, havde jeg den fornøjelse at samarbejde med LITE.
Inwido Danmarks nye hovedkontor har nu til huse i et af de gamle
pakhuse på havnen i Aalborg.

Der er gjort meget ud af, at flette den moderne indretning sammen med den fantastiske gamle bygnings imponerende strukturer.
Derfor er valg af den rette belysningsløsning endnu vigtigere, for
virkelig at kunne fremhæve stemningen, de synlige spær og bygningens øvrige specielle træk. Der er valgt et mix af lamper med
farveeffekter i bløde og hårde nuancer som passer til de forskellige
rum og de træk, som er ønsket fremhævet.

Indretningsmæssigt var det en udfordring, at indrette de flotte
gamle lokaler til et moderne arbejdsmiljø, som vedholder at fremhæve den oprindelige bygning. Lars Andersen fra LITE har igennem
hele processen været lydhør overfor vores ønsker og har løftet hele
indretningen ved at tilsætte den lyssætning, som fremmer fokusset
på de lækre rum og giver en fantastisk stemning. Vi er blevet rådgivet ift. valg af lamper som giver det bløde lys, de hårde spots og
de rette farveeffekter, hvilket har fuldendt rummet til et sted, vi alle
er stolte af og gerne vil opholde os i.

I showroomet er der lavet en løsning således, at man, alt efter hvilken produktgruppe man ønsker fremvist, så passer lyssætningen til
logofarven på den enkelte produktgruppe. Alt sammen understøttes af de omkringliggende rums baggrundsbelysning, som også
ændrer sig til den valgte produktgruppes logofarve – dette er med
til at give en komplet stemning og fremme indtrykket.

Et godt eksempel på god vejledning er vores smukke lamper over
skrivebordene: Pga. tidspres, ønskede vi at holde os til en standardlampe, men Lars overtalte os til at have tålmodighed ift. den
specielle lampe han havde udvalgt til os. I dag er jeg overbevist om,
at Lars’ valg er helt rigtigt. Det er smukke lamper, som fuldender
rummet på en helt enkel og fantastisk smuk måde.

Da de enkelte kontormiljøer indgår i det samlede showroom var
det vigtigt for LITE A/S, at finde en lysløsning til selve arbejdspladsen ved skrivebordene som på elegant vis passer ind i det samlede
billede. Valget faldt på den red-dot prisvindende pendel After 8,
som med sit unikke udseende passer perfekt ind i miljøet.

Jeg er ovenud tilfreds med det gode samarbejde vi har haft med
LITE og anbefaler på det varmeste at bruge en lysdesigner, som
Lars til rådgivning og anbefalinger ift. lyssætning”.

Inwido har fået et unikt showroom og en inspirerende arbejdsplads.

Maureen Sørensen
Produktchef, Inwido
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PRODUKTLØSNING
AFTER8

LITE er altid på forkant med innovativt design. Dette smukke og prisvindende pendel
armatur er i yderst enkelt design og måler
blot 5mm i bredden. Armaturet giver 30%
uplight og 70% downlight.

GROUND E MINI

Robust nedgravningsspot i rustfri stål 316.
Som en IP68 er den velegnet til indkørsler,
parkområder etc. Leveres også med farven
blå, rød eller grøn.

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.

MEG SERIES

Et enkelt og stilrent design med en fantastisk farvegengivelse.

TOR

Mini downlight, som kan drejes 355° horisontalt og vinkles med 55°, som gør det
muligt at rette fokus på det ønskede område.
Kan bestilles med vinkel på 15° og 36°

