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UNIOIL SUPPLY, AALBORG

Unioil skulle flytte i nye kontorlokaler på havnefronten i Aalborg. I 
den forbindelse havde Unioil et ønske om et innovativt og nytæn-
kende lysdesign, som både skulle passe ind i den nyrenoverede 
gamle bygningskonstruktion, og samtidig fremstå moderne i de 
nye flotte lokaler.

Der var bl.a. et ønske om, at grundbelysningen designmæssigt 
passede ind i deres aluminiums loftkonstruktion, som der var valgt 
til størstedelen af lokalerne. Derudover skulle belysningen også 
passe ind i det rå design, som prægede indretningen. Ydermere 
var det også vigtigt at belysningsløsningen kunne styres via dags-
lysstyring. Til denne opgave blev det naturlige valg Highbay lamper 
med dali styring.

Til mødelokalerne lod man sig inspirerer af kontorbelysningen i 
LITE’s Showroom, som har specialbygget loftflåder med farvet lys. 
Samme løsning blev benyttet hos Unioil med nedhængte loftflåder 
med RGB bånd, som skulle oplyse loftkonstruktionen og indbygget 
ABC spots i flåderne til oplysning af mødebordet.

Det industrielle lokale blev understreget med highbay lamper i de 
høje lofter og den farvet belysning var med til, at fremhæve et 
moderne udtryk.
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PRODUKTLØSNING

HIGHBAY ECO ABC SPOT LED STRIP IN

Highbay lampen er velegnet til lofthøje 
bygninger og er ofte anvendt i lagerbyg-
ninger og til industrien. Det rå og industri-
elle udseende tiltaler også  kontormiljøer 
eller showrooms med højt til loftet.

Der kan tilkøbes reflektorer til highbay 
med forskellige vinkler, 45°, 90° og 120°.

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.

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 ska-
be en hyggelig stemning hvor som helst.


