10 tips om hembelysning
Här får du tio tips om hur du kan skapa en bättre belysning i ditt hem.
1. Välj varmt ljus
Kallt ljus i ett vitt rum kan skapa en steril känsla. Genom att välja en lampa med ett lägre
Kelvintal får du en varmare färgtemperatur.
2. Mörkare rum kräver mer
Mörka ytor absorberar ljus medan ljusa reflekterar det. Därför behöver ett mörkt rum ofta fler
lampor än ett ljust för att kännas välkomnande.
3. Stora kontraster gör dig trött
Somnar du ofta framför TV:n? I ett mörkt rum skapar TV-ljuset stora ljuskontraster som gör dig
trött. Tänd en lampa ovanpå eller bakom apparaten.
4. Riktat ljus
Genom att lysa upp tak eller hörn i ett rum får du det att kännas rymligare. Med hjälp av dekorbelysning, som
exempelvis nedåtriktat orienteringsljus, kan ljus även användas som nattlampa eller för att visa vägen.
5. Välj med rätt förutsättningar
Många står i trädgården när de väljer trädgårdsbelysning. Gör tvärtom! Gå in och titta ut, så ser du var ljuset
behövs och blir trivsammast.
6. Effektbelysning
Testa effektbelysning. En lampa på golvet bakom favoritfåtöljen kan exempelvis flytta rummets centrum och skapa
en helt ny känsla i ett rum.
7. Spotlights
Spotlights är kul. Men de bör inte vara för många eller sitta för tätt. Sätt dem bara där de behövs, gör olika grupper
och programmera dem olika – det skapar ett ljus som är skräddarsytt för just dina rum.
8. Spara
Satsa på energisparfunktioner, som till exempel rörelsevakter och dimrar – det betalar sig i längden.
9. Bli kvitt sladdarna - tänk trådlöst
Tänk längre än sladdarna räcker! Med trådlösa system som Connect sätter du en strömbrytare precis där den
behövs och får ett bekvämare hem.
10. Välj en stil som passar dig
Precis som andra mindre inredningsdetaljer, påverkar strömbrytare och uttag helhetsintrycket, så varför inte välja
något annat än vitt och gärna i en stil som passar ditt hem?

