
light guide
Hur man belyser en bilhall



Idag har människor en stor kunskap och är väl 
medvetna om vilka olika bilmärken som finns på 
marknaden. Kunden identifierar sig med den bil 
man kör och varumärkets personlighet. 

I en bilhall är det viktigt att bilen belyses 
ordentlig men också att ljussättningen speglar 
varumärket. Känslan av bilhallen – strukturen, 
interiören och belysningen bör alla spegla vad 
varumärket står för.   
 Bilmärken kan ha fokus på funktionalitet, 
som säkra familjebilar med gott om utrymme. 
Ett annat varumärke kan ha fokus på energi-
effektivitet med en så liten klimatpåverkan som 
möjligt. Eller ett exklusivt varumärke som istället 
har fokus på körupplevelsen, och så kostar det 
därefter. Oavsett bilmärke, så kan vi med belys-
ningen bidra till det allmänna intrycket och öka 
varumärkets värderingar. När kunderna  
kommer in i bilhallen ska de kunna identifiera 
och känna igen sig.  
 För att uppnå detta behöver du lämplig 
belysningskunskap och de rätta produkterna 
och lösningarna. I denna Light Guide ger vi dig 
viktiga tips om hur man gör och ger förslag på 
vilka produkter som kan användas. 

Trevlig läsning!

Att ljussätta ett 
varumärke

”Låt ljussättningen reflektera  
varumärket.”
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Bilhallar är ofta mycket stora och använder för det mesta 
bara allmänbelysning. Detta kan ge en ganska tråkig och 
monoton lösning. Våra ögon behöver kontraster för att vi 
ska kunna se och orientera oss i omgivningen, kontrast i 
både intensitet och i olika typer av ljus. 

Genom att ljussätta olika fokusområden ger belysningen oss 
möjligheten att skapa unika atmosfärer. Ge varje område 
en specifik mängd och typ av ljus. Detta är speciellt viktigt i 
stora bilhallar som har mer än 3–4 meter i takhöjd. 
 Försök att få ner installationshöjden i de områden där det 
inte finns något behov av stora öppna ytor. En framgångsrik 

belysningslösning kan skapas genom att använda element 
som harmoniserar med det naturliga ljuset och reflektionerna 
utifrån. Använd också ljus som liknar det naturliga ljuset för 
att kunna se hur bilen kommer att se ut när den kör ute på 
vägen. 
 
Metall och ytor 
Det är effektfullt att skapa blänkande effekter på bilarnas  
metallytor. Ljussättningen på bilen kan också anpassas för 
att återskapa det diffusa ljuset från himlen. En blandning 
av dessa två idéer kan resultera i färre oönskade reflektioner 
och mindre bländning. 

Ljus som framhäver

Crystal Clear – för oss är det glasklart 
Retailmiljöer blir allt mer miljövänliga. Konceptutvecklare 
har ett stort fokus på att skapa hållbara miljöer och önskar 
då effektiva armaturer som maximerar energibesparingen. 
I vår miljösatsning Crystal Clear lyfter vi fram vikten av att 
tänka hållbart när du skapar framtidssäkrade belysnings-
lösningar.

On Demand Design
Ta möjligheten att sticka ut med skräddarsydda butiks-
lösningar. Vi vill att du ska hitta exakt rätt lösning för ditt 
projekt. Med Fagerhult O.D.D, On Demand Design, kan vi 
skräddarsy en armatur efter dina projekt och dina krav. Det 
kan till exempel vara en speciell armaturdesign eller en 
anpassning av en befintlig produkt.

Flexibla skensystem 
En enkel och flexibel installation kan skapas med Fagerhults 
iTrack-system. Det gör det möjligt att flytta och anpassa 
belysningen efter placeringen på bilarna. Skensystemet 
möjliggör också användningen av ett DALI-styrsystem som 
kan ge energibesparingar. 

Högt till tak  
När armaturerna är monterade högt upp kan det vara 
nödvändigt att använda en ljuskälla med högre effekt eller 
intensitet, vilket ökar risken för bländning. Se till att rikta 
och skärma av ljuset för att undvika detta. 
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Entrén ska vara trevlig, lockande och välkomnande. Från  
utsidan behöver butiken se naturlig och intressant ut. 
Använd till exempel pollare för gångvägar och infällt eller 
integrerat ljus på byggnaden för att framhäva strukturer.
 Undvik bländning i entrén genom att använda tillbehör 
som skärmar av det direkta ljuset från ljuskällan. Honey-
comb-bländskydd eller cap cones är två bra tillbehör som 
ger ett behagligt ljus utan bländning, även barndoors ger 
samma effekt.  

Entrén
För att ge en överblick av lokalen, använd olika typer av ljus i 
olika delar av butiken. Höjden av installationerna i butikerna 
kan vara en utmaning, avänd armaturer mellan 1100 och 
3000 lumen upp till 3500 mm. Vid installationer över denna 
höjd, använd istället armaturer med ett högre ljusflöde.

Lunova 
Lunova är det perfekta 
valet när det kommer 
till rundstrålande 
stolparmaturer för 
installationer nära 
byggnader.

Azur 
En LED-pollare som 
fungerar utmärkt 
för att belysa gång-
vägar och att vägleda 
besökaren in i hallen.

Rondo 
Rondo-familjen kan 
användas för alla typer 
av utomhusentréer 
och finns som pollare, 
tak- och stolparmatur 
eller väggmonterad.

Zone Evo 
Zone Evo är utrustad 
med den senaste 
LED-tekniken och har 
en elegant konformad 
design, vilket ger 
ett lätt och flexibelt 
utseende.

Marathon 
Marathon är en stilren 
LED-spotlight med  
cylindrisk design. 
Armaturen är  
designad för sken-
system och finns i tre 
olika storlekar. 
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Tibi 
Tibi flyter nästan i  
luften med sitt  
distinkta uttryck. Den 
klassiska superelips-
formen är maximerad 
med avancerad LED-
teknik. 

Produktförslag till entrén



Försäljningsområdena i en bilhall kan delas in i olika syften 
beroende av vad bilmärket erbjuder, som det primära områ-
det, där de senaste bilarna och kampanjerna visas och det 
sekundära området, där till exempel äldre eller begagnade 
bilar visas. Använd fler spotlights i det primära området 
tillsammans med allmänljus för att skapa en dynamisk och 
intressant miljö.  
 Det sekundära området har inte samma behov av 
exklusiva armaturer men behöver ändå armaturer som ger 
tillräckligt med ljus.

Försäljningshallen
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Det är viktigt med tillräckligt ljus, men inte bara allmän-
ljus eftersom det kan uppfattas platt och ger bilarna låg 
kontrast. Å andra sidan kan det vara svårt att bara belysa 
med spotlights eftersom produkterna ofta byter plats. Det 
direkta intensiva ljuset kan också lätt orsaka bländning när 
det reflekteras i bilarna. Det kan lösas genom att använda 
tillbehör som minskar bländning och en mix av spotlights 
och armaturer med en bredare ljusfördelning. Med ljusa 
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Marathon 
Marathon är en 
spotlight designad för 
skensystem. Arma-
turen har en cylindrisk 
och stilren design 
och finns i tre olika 
storlekar. 

iTrack 
iTrack är ett flexibelt 
och energieffektivt 
skensystem som 
kombinerar styrning, 
ett komplett utbud av  
armaturer och nöd-
belysning i en och 
samma profil. 

Tibi 
En estetisk LED-
pendel med en stor 
belysta yta som kan 
användas för att ge 
en hemtrevlig känsla, 
skapa atmosfär och ge 
allmänljus. 

Tillbehör Zone Evo 
Det finns flera 
tillbehör för Zone 
Evo-familjen som 
minskar bländning, så 
som barndoors, honey 
comb-bländskydd, 
baffelring och cap-
cones.

Zone Evo 
Zone Evo är utrustad 
med den senaste 
LED-tekniken och har 
en elegant konformad 
design, vilket ger ett 
lätt och flexibelt  
uttryck.
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Produktförslag till försäljningshallen

Notor  LED
Infällda eller pendlade 
lysande ljusa linjer 
skapar ett stilrent tak 
samtidigt som arma-
turen hjälper oss att 
förstå djup och ger oss 
en visuell uppfattning 
av bilarna. 

ytor skapar vi en mjukare ljussättning vilket framhäver 
formerna på bilarna. Detta kan uppnås med lysande linjer 
där det reflekterade ljuset från armaturen hjälper till att 
definiera bilens form. 
 Använd spotlights för att markera strålkastare och logo-
typer. Ta hänsyn till höjden och överväg vilken mängd av ljus 
armaturen behöver ge för att få tillräckligt med belysning.

Combilume 
Combilume är en  
uppfinningsrik 
produktfamilj med 
stora lysande LED-ytor,  
designade för fantasi-
fulla ljusinställningar.



Kassan ser ofta lite annorlunda ut till skillnad från vanliga 
butiker på grund av att det är en annan sorts försäljning.
 För att skapa en trivsam plats där man kan köpa bilar och 
skriva kontrakt, försök imitera ljuset som om du har hemma 
eller i en annan bekväm miljö. Kombinera många olika typer 
av ljusupplevelser, från högpresterande downlights till en 
stilren pendel. Experimentera med ljusintensiteten och lägg 
märke till att lägre allmänljus med starka kontraster kan 
skapa en mer tilltalande miljö.

Kassadisken och kontoret

Combilume 
Combilume är en 
uppfinningsrik familj 
med stora ytor av LED-
belysning, designade 
så att du kan skapa 
fantasifulla ljus- 
inställningar.

Pozzo 
Den här LED-arma-
turen är en rund 
infälld ljusbrunn som 
skapar fina mönster i 
taket.

Multilume 
Multilume är en familj 
av infällda LED-arma-
turer. Välj mellan olika 
ljusupplevelser och 
former. 

Terso 
En vacker LED-pendel 
som finns i flera färger 
och som ger en beha-
glig atmosfär.

Pleiad 
Pleiad med LED och 
avbländningsskydd 
ger bra allmänljus och 
är lätt att kombinera 
med andra armaturer.
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Fagerhult i Frankrike har ljussatt Volvos 
bilhall i Lyon. En stor öppen hall med två 
våningar som är belyst med en blandning 
av LED-spotlights och storytiga LED-arma-
turer som kompletterar den ljusa lokalen.

När man kommer in i bilhallen möts man 
av en fräsch och fin lokal med mycket dags-
ljus som flödar in genom de stora fönstren. 
Den valda ljussättningen speglar och 
framhäver det naturliga ljuset och känslan 
av varumärket. För att markera och belysa 
bilarna i försäljningsområdet är Marathon 
spotlights monterade på skena. Eftersom de 
är monterade på skena är det lätt att ändra 
belysningsinställningarna efter bilarna som 
visas.
 Allmänbelysningen bidrar Fagerhults 
LED-pendel Tibi med. Tibi har en utmär-
kande och dekorativ design som funkar 
utmärkt i stora öppna atrium. Armaturen 
ger en dekorativ belysning när man går 
upp för trapporna, samtidigt som det stora 
området nedanför får gott om allmänljus 
även om det är högt till tak. 
 Slutresultatet blev en bra mix av dekora-
tiv och funktionell belysning som bidrar 
till att skapa en välkomnande miljö som 
speglar Volvos varumärke.

Volvo, Lyon,  
Frankrike
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Helkama Auto Oy, återförsäljaren av Škodas 
bilar i Finland, har börjat förnya sina bil-
hallar med ett nytt koncept. Deras mål är 
att erbjuda alla kunder en bra och enhetlig 
upplevelse av Škodas service. 
 
Fagerhult Retail och ljusdesigners arbetade 
tillsammans med projektet. Uppdraget var 
att skapa en elegant och energieffektiv  
accentbelysning till bilhallen för att demon-
strera de nya modellerna av Škoda. 
 Vita Zone Evo 4000 K spotlights valdes 
till projektet. Zone Evo är utrustade med 
den senaste LED-tekniken och dess stilrena 
koniska design gör dem flexibla och ger 
ett behagligt ljus. De har också en effektiv, 
segmenterad MIRO-reflektor som ger en 
utmärkt visuell upplevelse.
 En annan uppgift var att belysa en  
accentuerad vägg som ska fånga besökarnas 
uppmärksamhet i bilhallen. För att belysa 
väggen användes Zone Evo spotlights med 
två olika färgtemperaturer. Spotlights med 
4000 K belyser bilen framför väggen och 
väggen bakom är ljussatt med den special-
beställda Zone Evo 5000 K, som Fagerhult 
utvecklade speciellt för det här projektet. 

Škoda, Finland

När armaturerna installerades, anpassades 
varje enskild spotlight så att de var riktade 
på bilarna enligt planen. Ett 3-fas skensys-
tem levererades också till Škodas bilhall. 
 Škodas bilar exponeras nu i klart och 
elegant ljus från Fagerhult.   
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Munsterhuis sportcars är en lokal bil-
handlare som säljer prestigefyllda märken 
som Ferrari och Maserati. När de skapade 
sin nya företagsidentitet, gjorde Ferrari/
Maserati om sitt showroom och Fagerhult 
levererade en komplett LED-belysnings-
lösning till projektet. 

Det skapades ett modernt interiörskoncept 
med retrokänsla och armaturer med en 
färgtemperatur på 3000 K installerades. 
Varje bil har också en egen ”ljusscen” 
genom spänntaket med integrerat LED-ljus 
som markerar placeringen av varje bil.  
 För att framhäva arkitekturen är LED-
lister integrerade i väl uttänkta positioner, 
vilket ger en enastående ljusupplevelse.   
 Infällda Notor LED belyser loungen och 
kontorsytorna och infällda Zone Evo ger  
accentljus med speciellt utvalda 3000 K 
LED-moduler och reflektorer.   

Munsterhuis 
sportscars, Hengelo, 
Nederländerna
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Den nyrenoverade Porsche-bilhallen i  
Colchester har uppgraderats till ett nytt 
LED-belysningssystem med samma 
exklusiva känsla som innan, men med en 
minskad energiförbrukning. 

Kärnan i Porsches designkoncept är att 
skapa energieffektiva högpresterande bilar, 
så utvecklingen mot LED kändes som ett 
naturligt alternativ. Butiken ska vara en 
förlängning av varumärket och den spelar 
en viktig roll för att kunna bevara den exklu-
siva känslan. Butiken ska inte bara visa upp 
produkten på ett attraktivt sätt, utan också 
erbjuda en plattform med olika evenemang 
och aktiviteter som uppmuntrar både 
befintliga och framtida ägare att samarbeta 
med Porsche.
 Svarta spotlights levererades för att 
passa in i taket, de ger ett tydligt men ändå 
definierat ljus på bilarna. I mötesrummen 
finns downlights med bländskydd som ger 
en behaglig atmosfär och utnyttjar  
effektiviteten med LED-belysning och  
bevarar samtidigt belysningsergonomin.

Porsche, Colchester 
Storbritannien
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fagerhult retail ab

huvudkontor
Rinnavägen 12
517 33 Bollebygd, Sweden
Telefon: +46 33-722 15 00
www.fagerhult.com/retail

På Fagerhult har vi en stor passion för butiksbelysning och vi 
kan täcka hela spektrumet av ditt belysningsprojekt – med 
produkter av hög kvalitet, utbildning, konceptutveckling, On 
Demand Design, ljusplanering samt riktning och underhåll. I 
denna Light Guide ger vi dig tips på hur du skapar en hållbar 
butiksmiljö och ger förslag på vilka typer av produkter som 
kan användas. 

Fagerhult är en del av Fagerhult Group, en av Europas ledande 
belysningskoncerner med cirka 2 200 anställda och med en 
verksamhet i cirka 20 länder runt om i världen. 


