
OPTILUME Den optimale lysopplevelsen



Design

Formgivingen av Optilume er basert på 

nøyaktighet og presisjon i møtet mellom flater og 

materialer, og avskjermingen er en vesentlig del 

av designspråket. 

Slissen i armaturen gir en oppfatning om to 

adskilte legemer som forsterker det lille formatet 

og definerer det minimalistiske uttrykket. Det 

lille formatet er så nær det teknisk mulige vi kan 

komme og fortsatt skape en veldefinert direkte/

indirekte arbeidsplassbelysning.

Den ekstruderte aluminiumprofilen gir en 

presisjon i uttrykket som forsterkes av de ulike 

fargevalgene i tradisjonelt hvitt, spennende 

sort eller avantgardistisk champagne. Tre ulike 

lengder gir mulighet til å planlegge lysmiljøet ut 

fra møblering og forutsetninger i rommet.



Design

Ola Granlund, Leif Igelström och Morgan Ferm.





Lys med omtanke 

Med sin Beta Opti-rasteroptikk leverer Optilume 

en såkalt batwing-formet lysfordeling som legger 

til rette for en god belysningsplanlegging med et 

godt og kontrastrikt lys på arbeidsplassen. Vi har 

også lagt stor vekt på opplyset, som er utstyrt med 

en optisk film som sprer lyset langt ut i taket for å 

unngå lysflekker rett over armaturen. 

3000 eller 4000 K og ulike lumenpakker legger 

til rette for en belysningsplan tilpasset de ulike 

preferansene. Høyere lumenverdi kan være svaret 

for eldre mennesker som ganske enkelt trenger 

mer lys enn yngre personer, som standarden 

er utformet for. Selv om du velger en høyere 

lumenverdi, oppfyller Beta Opti standardens 

luminanskrav med god margin.
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Utviklet med tanke på miljøet

Som alltid ser vi langt fremover når vi utvikler nye 

produkter. Armaturene skal jo leve i lang tid. Vi 

velger materialer og komponenter med fokus på 

kvalitet, og vi vurderer nøye produksjonsmetoder 

og transportvolum. 

Optilume er bærer av Fagerhults svenske DNA 

tvers igjennom, helt ut i gavlene. Fra den svenske 

designen til en bærekraftig produksjon i vår 

svenske fabrikk med en konstruksjonsløsning 

som bruker minimalt med materialer, noe som gir 

miljøfordeler også transportmessig.

Høy effektivitet er en selvfølge, og CLO (Constant 

Light Output) innebærer at det aldri er nødvendig 

å overdimensjonere anlegget med tanke på 

fremtidig lystilbakegang. Det lysnivået som 

blir prosjektert, vil være gjeldende gjennom 

produktets levetid.





produced by fagerhults belysning ab

Fagerhult utvikler, produserer og markedsfører 

profesjonelle belysningssystem for offentlige 

miljøer. Vår virksomhet drives med løpende 

fokus på design, funksjon, fleksibilitet, 

energibesparende løsninger og miljø.

Fagerhult er en del av Fagerhultgruppen, et 

av Europas ledende belysningskonsern med 

virksomhet i flere enn 15 land. AB Fagerhult er 

notert på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm.
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