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Ljus för människor

Alla utomhusmiljöer bör planeras med ett kon-
stant fokus på människan och med hänsyn till 
hur människor både reagerar och fungerar. Ljus 
handlar nämligen mycket mer om upplevelser   
än om tekniken som skapar själva upplevelsen. 

Att med hjälp av ljus öka ett områdes attraktions-
kraft är relativt enkelt. Belysning har förmågan 
att både synliggöra, försköna och förändra vår 
omgivning. Belysning har också förmågan att 
påverka våra känslor. 
 Ett område som är dåligt ljussatt har ofta en 
negativ effekt på vår trygghetskänsla. Ju sämre 

belysning desto större är risken att man känner 
sig otrygg. Om området däremot ljussätts på rätt 
sätt ökar både chansen att vi vågar vistas ute och 
därmed också vår trygghetskänsla.
  
En investering för framtiden 
Den energieffektiva och långlivade LED-belys-
ningen är det optimala alternativet utomhus. 
Armaturer i utomhusmiljöer utsätts för regn och 
snö, värme och kyla, vibrationer och mänsklig 
påverkan. Lysdioderna i en LED-armatur innehål-
ler inga rörliga eller direkt ömtåliga delar och är 
därför utmärkta för utomhusbruk.
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Arkitektonisk belysning från Italien

Italien har under många år legat i framkant vad 
gäller både mode och design. Att vår leverantör 
av arkitektonisk belysning kommer från just 
Italien är därför ingen tillfällighet.

Simes, vars fabrik och huvudkontor ligger 
nära Bergamo i norra Italien, grundades 1973. 
Alltsedan dess har de producerat högkvalitativa 
produkter och är idag en av de mest välrenom-
merade tillverkarna av arkitektonisk belysning 
på den internationella marknaden. 

Minimalistiskt och modernt
Formspråket på produkterna från Simes är mini-
malistiskt och de enkla och rena linjerna gör att 
produkterna smälter väl in i alla typer av miljöer. 
Simes använde även tidigt den avancerade LED-
tekniken som gör produkterna energieffektiva 
och underhållsbehovet minimalt.  
 
Stolt samarbetspartner
I mer än femton års tid har vi varit Simes sam-
arbetspartner och vi är stolta över att i denna 
broschyr få presentera ett utvalt sortiment av 
produkter som vi har valt att lyfta fram lite extra. 
Hela sortimentet hittar du på Simes hemsida, 
www.simes.se.



www.fagerhult.se
4

Slot Square

Den minimalistiska Slot Square skapar vackra effekter vid entréer, fasader och 
murar. Armaturen går att få med både upp- och nedljus och finns i flera olika 
storlekar. I samma familj finns även en takarmatur.

Vulcanön, Tidaholm
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Loft Square

Loft Square har enkla, rena linjer och finns i flera olika storlekar. Den moderna 
och diskreta designen gör att den är flexibel och passar in i många olika typer av 
miljöer. Armaturen finns även för takmontage. 

Galleria d’Arte Moderna, Pordenone Italien

Foto: Ciol
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Skill

Den modernt designade armaturen Skill ger utmärkta ljusegenskaper utan att 
blända. Den visas här ytmonterad, men finns även för infällt montage. Välj mellan 
en rund, fyrkantig eller rektangulär variant i flera olika storlekar. I samma familj 
finns även en pollare. 

Italien
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Lift

Lift kan tack vare den minimalistiska designen integreras i en arkitektonisk miljö 
så att det är ljuset som står i centrum i stället för ljuskällan. Genom olika sprid-
ningsvinklar och ljus från upp till fyra håll från armaturen kan man med enkla 
medel skapa vackra effekter på fasader. 

Landsarkivet, Göteborg
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LED tube

LED tube är en justerbar armatur som ger många möjligheter vid belysning av 
fasader och stora ytor. Dess längd kan anpassas manuellt vilket gör den anpass-
ningsbar till olika projekt. De transparenta gavlarna ger en jämn, behaglig och 
obruten linje av ljus. Finns även i RGB-utförande. 

Filbornaverket, Helsingborg
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Shape

Shape är en unik och mångsidig produkt som med sitt ljus effektivt kan lysa upp 
t.ex. en fönsterkarm. Armaturen kan placeras på olika sätt för att skapa sugges-
tiva effekter på bostäder, offentliga byggnader och andra fasader. 2014 vann 
Shape ”Red dot award” tack vare sin innovativa design. 

House of Fates, Budapest Ungern

Foto: Tamás Bujnovszky
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Look

Look är en väggarmatur med elegant modern design som skapar en spännande 
ljussättning och passar utmärkt vid till exempel entréer och fasader. Armaturen 
går att få med både upp- och nedljus och finns i två olika storlekar. I samma 
familj finns även en pollare. 

Italien
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Zen

Zen är en klassisk ytmonterad väggarmatur i modern tappning. Armaturen är 
designad för att passa in i arkitektoniska miljöer där de strama och rena linjerna 
kommer väl till pass. Finns i flera olika utföranden som även kan monteras in-
fälld i vägg. Zen går även att få med nödljus.
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Walker

Walker monteras infälld i vägg och sprider ett behagligt ljus på marken nedanför. 
Armaturen är lätt att installera och passar fint i både murar och väggar. För effekt-
fullt indirekt ljus mot tak – montera Walker upp och nervänd högre upp på väggen. 

Italien



www.fagerhult.se
13

Cubiks

Cubiks är en pollare med utmärkta ljusegenskaper som passar fint längs med 
gångvägar i moderna miljöer. Finns med olika färgtemperaturer och ljusfördelnings-
alternativ i olika storlekar vilket gör den anpassningsbar till många olika projekt.

Nya Zeeland
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Moai

Moai är en modern och diskret pollare inspirerad av monoliterna på Påskön. 
Dess mjukt reflekterande yta ger en jämn ljusfördelning på marken och passar 
bra längs med gångstråk och entréer.

S:t Sigfrid, Borås 
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Concrete

En tuff och rå yta av betong möter ögat när man ser den solida armaturen    
Concrete. Betong är ett levande material som åldras med värdighet och smälter 
in väl i miljön. Concrete finns som både pollare, vägg- och markarmatur.
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Nanoled

Med sitt fördelaktiga format och sin design kan Nanoled lätt passa in i olika milj-
öer, på mark, vägg eller som downlight. Trots sin minimala form är Nanoled tålig 
mot yttre tryck och fukt då frontringen är integrerad med resten av armaturen.

Bagers bro, Malmö
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Med sin utmärkta optik ger Zip ytor och objekt möjlighet att anta helt olika 
utseenden – från ett mjukt och enhetligt ljus till en mer dramatisk effekt. Den 
markinfällda walk-overarmaturen finns både i runt och fyrkantigt utförande. 

Kvarteret Jerusalem, Malmö

Zip
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Ring

Den markinfällda drive-overarmaturen Ring ger många möjligheter till att skapa 
spännande ljuseffekter. Ring finns i två olika färgtemperaturer och är enkel att 
installera och underhålla.

S:t Sigfrid, Borås
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Focus

Strålkastaren Focus skapades för att tillgodose de högt ställda kraven från ljus-
designers. Formspråket och den mycket goda ljusprestandan gör den applicerbar 
och populär i många olika projekt. Familjen inkluderar flera storlekar, färger, 
ljusfördelningar samt RGB-utförande.

Liseberg, Göteborg
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Movit

Movit är en mångsidig och funktionell armatur med eleganta proportioner som 
ger mindre visuell påverkan än traditionella strålkastare. Finns med asymmetrisk 
och symmetrisk reflektor och kan installeras på vägg, mark eller stolpe.

Italien
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Twist

Flexibla Twist är en strålkastare med ett unikt ledat fäste som gör att armaturen 
går att vrida till exakt rätt position för det specifika projektet. Finns både som 
bred- och smalstrålande symmetrisk i två olika storlekar.

Fagerhult
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Vägg

Look
 s. 10

LED tube
 s. 8

Shape
 s. 9

Loft Square
 s. 5

Skill Round
 s. 6

Zen Square
 s. 11

Loft Square 
 s. 5

Slot Square
 s. 4

Slot Square 
 s. 4

Lift
 s. 7

Zen Round
 

Skill Square
 

Skill Rectangular
 

Walker
 s. 12

Tak

Loft Round
 

Effekt
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Nanoled
  s. 16

Focus
 s. 19

Movit
 s. 20

Twist Spot
 s. 21

Ring
 s. 18

Twist Flood
 

Zip
 s. 17

Cubiks 
 s. 13

Moai
 s. 14

Concrete
 s. 15

Strålkastare

Pollare

Nanoled
 s. 16

Zip
 s. 17

Mark

Här visas fokussortiment 2015. 
Alla produkter från Simes hittar 
du på www.simes.se.



Fagerhult utvecklar, tillverkar och marknadsför professionella
belysningssystem för publika miljöer såväl inomhus som 
utomhus. Vår verksamhet bedrivs med ständigt fokus på 
design, funktion, flexibilitet och energibesparande lösningar.
 
Fagerhult är en del av Fagerhultgruppen, en av Europas 
ledande belysningskoncerner med verksamhet i fler än 15 
länder. AB Fagerhult är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs 

i Stockholm.

fagerhults belysning sverige ab
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göteborg
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helsingborg
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Tel 040 600 64 02 

malmö
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211 19 Malmö
Tel 040 600 64 00

stockholm
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116 41 Stockholm
Tel 08 522 359 50

örebro
Stubbengatan 2
703 44 Örebro
Tel 019 760 23 30

örnsköldsvik
Storgatan 4
Box 276
891 33 Örnsköldsvik
Tel 0660 24 10 00
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