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RHODODENDRONPARKEN, BRØNDERSLEV

I samarbejde med Nyfors har LITE A/S leveret lys til Rhododendronparken i Brønderslev.
Nyfors blev kontaktet af Brønderslev kommune, med henblik på
et sponsorat til belysning af parken, samt belysning af den genopførte Buus scene, som er beliggende i parken. Nyfors indvilligede
i sponsoratet, og tog straks kontakt til LITE A/S for at få hjælp til
lysdesignet og projektet tog hurtig fart.
Den nye scene fik installeret Wallwasher 60 RGB i den underste
tagkonstruktion, som hermed giver loftet et flot jævn lys med mulighed for at skifte farve alt efter, hvilket arrangement der måtte
være på scenen – f.eks. rød lys i forbindelse med julen. Lyset får
scenen til at fremstå med et moderne og enkelt udtryk, som harmonerer godt med resten af den klassiske park.
For at sætte ekstra fokus på de personer der er på scenen, blev der
installeret Litepoint punktspots i loftet.
Parkens træer kommer til at fremstå ekstra flotte i skæret af
Ground E Maxi i rød og blå, som lyser træerne op nedefra.
Med denne innovative belysning fra LITE A/S fremstår parken nu
endnu mere idyllisk og indbydende for borgerne, og giver en helt
anden oplevelse at færdes i.
Samtidig sparer kommunen på driftsbudgettet ved at overgå til
LED belysning, der er energibesparende.
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PRODUKTLØSNING

WALLWASHER

Wall washer belysning egner sig særdeles
godt til facadebelysning, takket være det
brede spektrum af RGB og hvide toner.
Med et LED armatur forbruges der også
mindre energi og minimere vedligeholdelses- omkostningerne igennem en lang
driftslevetid og enestående modstandsdygtighed over for atmosfæriske forhold.

LITEPOINT

Punktspot til skilte og facadebelysning.
Lille og kompakt i rustfri aluminium.

GROUND E SERIES

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

