LYS I BOLIGEN
‹ FIRE DIAPASSON SPOTER FRA KREON,

Effektbelysning handler ikke bare
om eksklusive og kostbare løsninger,
men vel så mye om å fremheve
særpreg i en bolig. I dag fins et hav
av muligheter til å skape sin egen
stil ved hjelp av kreativ belysning.

Ikke akkurat
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MONTERT SOM TAKLAMPE. EN AV SPOTENE
HAR FARGEFILTER, SOM DET ER ENKELT Å SKIFTE.
FOTO: SIGURD AARVIG
PAVER KALLES PANELET I BLÅTT SOM ER
MONTERT I VEGGEN. FARGEN KAN VARIERES.
FOTO: FIBEROPTISK LYS CALCO
BAD OG ANDRE ROM KAN FÅ STJERNEHIMMEL.
FOTO: FIBEROPTISK LYS CALCO

‹

ANNA KARINA MØRK (T.V.) OG ANN-KRISTIN
ØSTENBY I EXPO NOVA LYS GIR GJERNE KUNDENE
RÅD OM HVORDAN LYS KAN FÅ FREM SÆRPREG
I EN BOLIG. FOTO: SIGURD AARVIG

‹

UTGANGSPUNKTET FOR DEN ORIGINALE LYSEKRONEN
ER 60 X 60 CM PLEXIGLASS MED FIBEROPTISK LYS,
SPESIALDESIGNET ETTER KUNDENS ØNSKE.
FOTO: FIBEROPTISK LYS CALCO

TEKST & FOTO: SIGURD AARVIG

Hva med en vegg som kan skifte farge? Lyspaneler
i stedet for bilder på veggen? Armatur innfelt i
trapper, eller ørsmå lyspunkter inne i baderomsflisene? Her er det bare å bruke fantasien. Skal
du ha lys som fremhever gjenstander eller
deler av interiøret, gjelder det ikke å montere
lys for tidlig. Skal du ha integrerte løsninger,
må du imidlertid tenke lys i byggeperioden.
– Planlegg belysning parallelt med innredningen.
Skal du bygge nytt, hører en belysningsplan med
i den forberedende byggeprosessen, sier daglig
leder Anna Karina Mørk og lyskonsulent AnnKristin Østenby i Expo Nova Lys i Oslo.
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Farger
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Farget lys er en av de nye trendene. LED-belysning
med sine mange små dioder gjør det mulig å
ha forskjellige farger i samme armatur, som du
kan variere etter ønske. En annen nyhet er
flate LED-bokser som monteres på veggen.
– Disse er ikke til å lyse opp rommet, men fungerer
mer som et bilde på veggen, sier Mørk.
Diodelys bruker lite strøm, avgir ingen varme og er
derfor ideelle å bruke som innfelte armaturer og
som effektbelysning. Du kan også få blomsterpotte, champagnekjøler og andre gjenstander
med LED-lys.

SKINNESYSTEM MED DIAPASSON FRA PRODUSENTEN KREON

‹

CHAMPAGNEKJØLER MED INNEBYGD LED. FOTO: MOOD LIGHT

PANELER FRA MOOD LIGHT I 50 X 50 CM KAN BYGGES UT ETTER BEHOV. FOTO: MOOD LIGHT

$EN UNIKE OPPLEVELSEN MED &UTUREL -3 %,$!#/.

Downlights holder fortsatt stand, men de må
ikke nødvendigvis monteres i militær orden.
Når kunder ber om råd, kan de for eksempel få
forslag om å plassere downlights tett bare
langs den ene veggen. Slik oppnås nye effekter.
– Man må ikke være redd for å ha noen mørke
områder, det skaper variasjon. Noen ganger plukker
vi vekk lys når vi er hjemme hos folk. I en lang
gang kan du for eksempel ha opphold mellom
downlight-ene, sier de to rådgiverne i Expo Nova.
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Utnytte rommet
Poenget er å tenke gjennom hvilket behov
du har for lys, og å utnytte arkitekturen.
"Vanskelige" kroker og skjevheter, nisjer og
utspring kan gjøres spennende ved hjelp av lys.
– Folk blir mer åpne når de får se eksempler på
hvordan ting kan gjøres, sier Østenby.

Innbygging av lys blir mer og mer vanlig. Du kan
integrere lys i trapper og vegger ved oppussing
av en gammel leilighet. Et alternativ til å skjære hull
til taklys, er å lage en renne i taket for montering
av lys. På den måten kan du fornye interiøret.

Fiberoptikk
Den store friheten til å eksperimentere – og bruke mer
penger – ligger i fiberoptikk. Risør-bedriften Fiberoptisk Lys Calco as selger ferdige pakker med lys som
metervare, eller de skreddersyr løsninger etter kundens ønske. Funklende stjernehimmel, rosa boblebad og ørsmå lyspunkter innebygd i glassbyggerstein,
plexi eller andre transparente materialer er noen av
spesialitetene. Fiberoptisk lys avgir ingen varme, og
det åpner uendelige muligheter for plassering. Prisen
avgjøres i stor grad av avstanden til lysgiver. Levetiden på lampene kan være opp til 100.000 timer, så
her er det ikke behov for å ha reservelampe parat.

"Vasker" veggen
– For de som er lei av downlights, kan vi for
eksempel "vaske" veggen med lys ved å montere
lyset i en nisje 30 cm ut fra veggen, forteller
daglig leder Per Rødhall i Fiberoptisk Lys Calco.
Kunden kan velge hvitt eller farget lys, eller ha
muligheten til å variere i ulike farger. Dette kan
styres fra et kontrollbord, eventuelt programmeres
så du kan skifte og dimme lyset med noen
tastetrykk.
– Fiberoptisk lys er på full fart
inn i norske boliger, spesielt i
bad og i funkishus. Vi tør mer
nå enn tidligere, sier Rødhall.
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