
light guide
Belysning i et bil showroom



I dag har folk en stor viden og er meget bevidste 
om de forskellige bilmærker, der findes på  
markedet. De identificerer sig med den bil, de 
kører i, og mærkets personlighed. 

I en bilhal er det vigtigt, at bilen belyses ordent-
ligt, men også at lyssætningen afspejler mærket. 
Følelsen af bilhallen – strukturen, interiøret og 
belysningen skal afspejle det, mærket står for.   
 Bilmærket kan have fokus på funktionalitet, 
som f.eks. sikre familiebiler, der har godt med 
plads. Et andet mærke kan have fokus på energi-
effektivitet med en så lille klimapåvirkning som 
muligt. Eller det kan være et eksklusivt og dyrt 
mærke, som i stedet har fokus på køreoplevelsen. 
Uanset bilmærket så kan vi med belysningen 
bidrage til det overordnede indtryk og øge  
mærkets værdier. Når kunderne træder ind i en 
bilhal, skal de kunne genkende og identificere sig 
med bilmærket.
 For at opnå dette skal du have kvalificeret 
viden om belysning samt de rigtige produkter og 
løsninger. I denne Light Guide giver vi dig nogle 
vigtige tips til, hvordan man gør, og forslag til, 
hvilke produkter der kan bruges. 

God fornøjelse med læsningen! 

At kaste lys over 
mærket

”Belysningen skal afspejle det, 
mærket står for.” 
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Bilhaller er ofte meget store og bruger kun almen belysning. 
Dette resulterer ofte i en monoton og ret kedelig løsning. 
Vores øjne har brug for kontraster, for at vi skal kunne se 
og orientere os i omgivelserne – kontrast i både styrke og 
forskellige typer lys.

Gennem belysningen får vi mulighed for at fremhæve fokus-
områderne og skabe en særlig atmosfære. Vi vil gerne dele 
bilhallen op i nogle få forskellige dele. Dette giver mulighed 
for at differentiere mængden og typen af lys for hvert område. 
Det er særligt vigtigt i store bilhaller, som sjældent har mindre 
end 3-4 meter til loftet. 
 Prøv at sænke installationshøjden i nogle af de områder, 

hvor der ikke er behov for det lodrette åbne rum. Det er 
muligt at skabe en vellykket belysningsløsning til en bilhal 
ved at tilføre elementer, der harmonerer med det naturlige 
lys og refleksionerne udefra. Brug gerne belysning, der 
minder om det naturlige lys, så man kan se, hvordan bilen vil 
se ud, når den kører ude på vejen.   
 
Metal og finish 
Bilernes skinnende metalliske overflade bør skabe en 
funklende lyseffekt. Belysningen skal også kunne genskabe 
det diffuse lys fra himlen, så bilernes finish bliver belyst. En 
blanding af disse to idéer resulterer ofte i mindre blænding 
og færre uønskede refleksioner.

Lys, der fremhæver

Crystal Clear – for os er det krystalklart 
Forhandlere er blevet mere miljøbevidste og har fokus på at 
skabe bæredygtige løsninger med styringssystemer, der  
giver maksimale energibesparelser. I vores miljøinitiativ 
Crystal Clear understreger vi betydningen af at tænke 
bæredygtigt, når man skaber fremtidssikrede belysnings-
løsninger.

On Demand Design 
Udnyt muligheden for at skille dig ud med skræddersyede 
butiksløsninger. Vi ønsker, at du finder den helt rigtige  
løsning til dit projekt. Med Fagerhult O.D.D, Fagerhult On 
Demand Design, kan vi skræddersy en belysningsløsning til 
dit projekt og dine behov. Det kan være et specielt armatur 
til fokuspunkterne eller en tilpasning af eksisterende  
produkter efter dine behov.  

Fleksible skinnesystemer
Fagerhults brugervenlige iTrack-skinnesystem gør det nemt 
at installere armaturerne. Det gør det muligt at flytte og 
tilpasse spotlightene efter bilernes placering. Det muliggør 
også brug af et DALI-styringssystem, som kan give energi-
besparelser. 

Højt til loftet 
Når armaturerne er monteret højt oppe, kan det være nød-
vendigt at bruge en lyskilde med højere effekt og dermed en 
højere styrke, hvilket øger risikoen for blænding. Sørg for at 
tilpasse og afskærme lyset for at undgå uønsket blænding.
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Indgangen skal være hyggelig og indbydende. Udefra skal 
bilhallen se naturlig og spændende ud. Brug f.eks. pullerter 
til gangstierne og indbygget eller integreret lys på bygn 
ingen for at fremhæve dens struktur. 
 Undgå så vidt muligt blænding, når man træder ind i 
bilhallen. Brug om nødvendigt tilbehør, som kan skærme af 
for det direkte lys fra lyskilden. Bitavle-afskærmning eller 
cap cones er fantastisk tilbehør til at opnå et behageligt lys 

Indgangen
uden blænding. Barn doors kan også give samme effekt. 
 For at skabe et overblik over lokalerne er det en god idé 
at bruge forskellige typer lys i de forskellige områder af bil-
hallen. 
 Højden på installationerne i disse bilhaller kan være en 
udfordring. Brug armaturer mellem 1100 og 3000 lumen op 
til 3500 mm. Brug armaturer med en højere lysstrøm ved 
installationer over denne højde. 

Lunova 
Lunova er det perfekte 
valg, når det drejer 
sig om rundstrålende 
stolpearmaturer til 
installationer tæt på 
bygninger. 

Azur 
En LED-pullert, der 
egner sig rigtig godt til 
at belyse gangstierne 
og lede kunderne ind i 
bilhallen.

Rondo 
Rondo-serien kan 
bruges til alle typer 
udendørsarealer om-
kring hovedindgangen 
– som pullert, tag- og 
stolpearmatur eller 
vægmonteret.    

Zone Evo 
Zone Evo er udstyret 
med det nyeste inden 
for LED-teknologi og 
er i et stilrent, konisk 
design, der giver det 
et let og fleksibelt 
udseende.

Marathon 
Marathon er et flot 
LED-spotlight i et 
 cylinderformet, 
stilrent design. Det 
er udviklet til skinne-
systemer og fås i tre 
forskellige størrelser. 
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Tibi 
Tibi flyder gennem 
luften med sin helt 
karakteristiske form 
og giver et tydeligt og 
strålende lys. Dens 
klassiske superellipse-
form er maksimeret 
med avanceret LED-
teknologi.

Produktforslag til indgangen



Salgsområdet kan deles op i områder med forskellige formål 
afhængigt af bilsortimentet; det primære udstillings-
område, hvor de nyeste biler og kampagner vises, og det 
sekundære udstillingsområde, hvor der udstilles flere biler 
som eksempelvis ældre biler eller brugte biler. Brug flere 
spotlights i det primære udstillingsområde sammen med  
almen belysning for at skabe et interessant og dynamisk 
miljø. I det sekundære udstillingsområde er der ikke det 
samme behov for eksklusive armaturer, men her er det også 
vigtigt at bruge armaturer, der giver tilstrækkeligt med lys. 

Salgsområdet
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Generelt er det vigtigt med tilstrækkelig belysning, men det 
er ikke nok med almen belysning, da det kan virke fladt og 
giver bilerne en lav kontrast. På den anden side kan det være 
svært kun at belyse med spotlights, da produkterne ofte 
bytter plads. Det direkte, intense lys reflekteres desuden i 
bilerne og risikerer at blænde.  Men dette problem kan løses 
ved at bruge tilbehør til spotlights, som reducerer blænding. 
Vi anbefaler en blanding af spotlights og armaturer med en 
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Marathon 
Marathon LED er et 
spotlight designet til 
skinnesystemer. Mara-
thon er cylinderformet 
og i stilrent design. 

iTrack 
iTrack er et yderst 
fleksibelt og energi-
effektivt skinne- 
system, som kombi-
nerer styring, et stort 
udvalg af armaturer 
og nødbelysning i 
en og samme slanke 
aluminiumsprofil.

Tibi 
En æstetisk LED-
pendel med en stor 
belyst flade, som kan 
bruges til at give en 
hyggelig følelse, skabe 
atmosfære og give 
almen belysning.

Zone Evo tilbehør 
Barn doors, bitavle-
afskærmning, baf-
felring og cap cone 
– der findes flere slags 
tilbehør til Zone Evo-
serien, der reducerer 
blænding.

Zone Evo 
Zone Evo er udstyret 
med det nyeste inden 
for LED-teknologi og 
er i et stilrent, konisk 
design, der giver det 
et let og fleksibelt 
udseende.
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Produktforslag til salgsområdet

Notor  LED
Indbyggede eller  
nedpendlede lysende 
lyslinjer skaber et stil-
rent loft, samtidig med 
armaturet hjælper 
os til at forstå dybde 
og giver os en visuel 
opfattelse af bilerne.

bredere lysfordeling. Med lyse flader skaber vi et blidere lys, 
hvilket fremhæver bilernes former. Dette kan opnås med 
linielys, lange lysbånd, hvor det reflekterede lys fra armatur-
erne hjælper til at definere bilernes former.  
 Brug spotlights til at markere lygter og logoer. Tag hensyn 
til højden, og overvej, hvilken mængde lys armaturet skal 
give for at få belysning nok.

Combilume 
Combilume er den 
kreative serie med 
store lysende LED-
flader, som er designet 
til idérige lyssætninger.



På grund af bilsalgets karakter plejer betalingsskranken at se 
lidt anderledes ud end i almindelige butikker.
    For at skabe et hyggeligt sted, hvor man underskriver 
kontrakten og køber bilen, kan man efterligne belysningen i 
et hjem eller et andet trygt miljø. Prøv at kombinere mange 
forskellige typer lysoplevelser – lige fra højtydende down-
lights til en pæn pendel. Eksperimenter med lysstyrken, 
og læg mærke til, at mere dæmpet almen belysning med 
stærke kontraster kan skabe et mere tiltalende miljø.

Skranken og  
kontorområdet

Combilume 
Combilume er den 
kreative serie med 
store lysende LED-
flader, som er designet 
til idérige lyssætninger.

Pozzo 
Dette LED-armatur er 
som et rundt stykke  
indbygget "himmel", 
der danner fine lys-
mønstre i loftet. 

Multilume 
Multilume er en 
serie af indbyggede 
LED-armaturer. Vælg 
mellem forskellige lys- 
oplevelser og former, 
og lad din præference 
bestemme indtrykket.

Terso 
En enkel, men smuk 
LED-pendel, der fås i 
flere farver. Det er et 
armatur, der giver en 
behagelig atmosfære. 

Pleiad 
Pleiad med LED giver 
et godt alment lys. Det 
er nemt at kombinere 
med andre armaturer. 
Med blændingsstyring 
undgår man uønsket 
blænding.
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Fagerhult i Frankrig har lyssat Volvos bilhal 
i Lyon. Den store, åbne bilhal i to plan er 
belyst med en blanding af LED-spotlights 
og LED-armaturer med lyse flader, der kom-
plementerer det lyse areal. 

Når man træder ind i bilhallen, møder man 
et frisk og stilrent område med dagslys, der 
strømmer ind igennem de store vinduer. 
Den valgte belysning fremhæver dagslyset 
og følelsen af mærket. Til at markere og 
belyse bilerne i salgsområdet er der brugt 
skinnemonterede Marathon-spotlights. De 
fokuserer på bilerne for at markere bilernes 
former i rummet. Da de er monteret på 
skinne, er det nemt at ændre lyssætningen 
langs med de udstillede biler. 
 Den almene belysning sørger Fagerhults 
LED-pendel Tibi for. Tibi har et frem-
trædende og dekorativt design, der egner 
sig fremragende til det store åbne atrium. 
De giver en dekorativ belysning, når man 
gå op ad trapperne, mens det store område 
nedenunder får masser af almen belysning, 
selvom der er højt til loftet. 
 Det endelige resultat er en god blanding 
af dekorativ og funktionel belysning, der 
bidrager til at skabe et indbydende miljø, 
der understreger Volvos mærke.

Volvo, Lyon,  
Frankrig
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Importøren af Škoda i Finland, Helkama 
Auto Oy, er begyndt at forny sine Škoda-
forhandleres bilhaller med et nyt koncept. 
Deres mål er at tilbyde kunderne en eksklusiv 
og ensartet oplevelse af Škodas service. 
 
Fagerhult Retail samarbejdede med lys-
designeren i projektet. Opgaven var at 
skabe en elegant og energieffektiv effekt-
belysning til bilhallen for at demonstrere de 
nye Škoda-modeller. 
 Hvide Zone Evo 4000 K-spotlights blev 
valgt til projektet. Disse armaturer er 
udstyret den nyeste LED-teknologi, og deres 
stilrene, koniske design gør dem fleksible og 
giver et behageligt lys. Zone Evos har også 
en effektiv, segmenteret MIRO-reflektor, der 
giver en fremragende visuel oplevelse. 
 En anden opgave var at belyse en særligt 
markeret væg, hvis formål er at fange de 
besøgendes opmærksomhed i showroomet.
 Zone Evo-spotlights med to forskellige 
farvetemperaturer blev valgt til at belyse 
denne væg. Spotlights med 4000 K belyser 
bilen foran væggen, mens selve væggen 
belyses af specielle Zone Evo 5000 K-spot-
lights, som Fagerhult udviklede særligt til 
dette projekt. 

Škoda, Finland

Efter installationen af spotlightene ind-
stillede Fagerhult desuden hvert enkelt 
spotlight, så de fokuserede på bilerne ifølge 
planen. Et 3-faset skinnesystem blev også 
leveret. 
 Med det endelige resultat fremhæves 
Škodas biler nu under et klart og stilrent lys 
fra Fagerhult.  
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Munsterhuis Sportscars er en lokal 
bilforhandler, der sælger prestigefyldte 
bilmærker som Ferrari og Maserati. Da de 
skabte deres nye virksomhedsidentitet, 
ændrede Ferrari/Maserati deres showroom, 
og Fagerhult leverede en komplet LED- 
belysningsløsning til projektet.

Der blev skabt et moderne indretnings- 
koncept med en stærk følelse af retro.  
Derfor blev der valgt armaturer med en 
farve-temperatur på 3000 K. Hver bil har 
sin egen "lysscene" ved hjælp af stræklofter 
med integreret LED-omgivelseslys, der 
markerer den enkelte bils placering.
 For at fremhæve de arkitektoniske linjer 
er LED-lister integreret i nøje udtænkte 
positioner, hvilket giver en enestående 
lysoplevelse.
 Indbyggede Notor LED-armaturer belyser 
lounge- og kontorområderne. Indbyggede 
Zone Evo sørger for al effektbelysningen 
med særligt udvalgte 3000 K LED-moduler 
og reflektorer. 
 

Munsterhuis 
sportscars, Hengelo, 
Holland 
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Den nyrenoverede og udbyggede Porsche-
showroom i Colchester, Storbritannien er 
blevet opgraderet til et LED-belysnings-
system med samme eksklusive følelse som 
inden renoveringen, men med et reduceret  
energiforbrug.

Kernen i Porsches designkoncept er at 
skabe højtydende og energieffektive biler, 
så udviklingen mod LED var et helt naturligt 
valg. Bygningen skal være en forlængelse af 
bilmærket og spiller en afgørende rolle for 
at kunne bevare denne eksklusive følelse. 
Butikken skal ikke kun præsentere produktet 
i attraktive omgivelser, men også tilbyde 
en platform til diverse begivenheder og 
aktiviteter, som ansporer både nuværende 
og potentielle ejere til at samarbejde med 
Porsche. 
 Der blev leveret sorte spotlights for at 
matche loftet; de giver et tydeligt, men  
defineret lys på bilerne. I de vigtige møde- 
lokaler er der downlights med unik 
afskærmning, som giver en behagelig 
atmosfære og udnytter effektiviteten med 
LED-lyskilder, samtidig med at belysnings-
ergonomien bevares.

Porsche, Colchester, 
Storbritannien
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fagerhult as

Sluseholmen 8A, 4
2450 København SV
Telefon: 43 55 37 00
www.fagerhult.dk

Hos Fagerhult har vi en passion for butiksbelysning, og vi 
dækker hele spektret af dit belysningsprojekt – med produk-
ter af høj kvalitet, uddannelse, konceptudvikling, On Demand 
Design, lysplanlægning, retning og vedligeholdelse. I denne 
lysguide giver vi dig nogle tips til, hvordan du skaber et 
bæredygtigt butiksmiljø og giver dig forslag til, hvilke typer 
produkter du kan bruge. 

Fagerhult er en del af Fagerhult Group, som er en af Europas 
førende belysningskoncerner med ca. 2.400 medarbejdere og 
med aktiviteter i ca. 20 lande rundt om i verden.


