VELVÆRE OG HARMONI MED GODT LYS

Create
your
personal
space

Vidste du at
- godt lys øger din livskvalitet
- lyset omkring dit spejl har
indflydelse på din makeup
eller barbering
- lysets farver påvirker
din døgnrytme

DANISH DESIGN

DANSANI.DK

CREATE YOUR PERSONAL SPACE

Hvad er godt lys?
Lyset spiller en vigtig rolle for vores sundhed og velvære
og det er beviseligt, at godt lys øger vores livskvalitet.
Derfor bør vi være kritiske og kvalitetsbevidste, når vi vælger lys til vores bolig.
For kunstigt lys er ikke altid godt lys.

BEHAGELIG FARVETEMPERATUR OG HØJ FARVEGENGIVELSE
Kort sagt handler det om at finde et behageligt lys, tættest muligt på solens lys,
så farverne på materialer og personer bliver gengivet nuanceret og naturligt.
Hos Dansani fokuserer vi på at give vores kunder velvære og bidrage til et godt indeklima,
og derfor leverer vi produkter med LED-lys af højeste kvalitet. Med 3150 Kelvin* og en
RA-værdi* på over 95 får du et blødt, behageligt og klart lys og en meget høj farvegengivelse med alle spekterets farver. Det betyder blandt andet, at røde farver og hudfarver
gengives korrekt, hvilket er vigtigt, når du fx skal lægge makeup.

ENSARTET LYS
Hvis du køber dit lys hos Dansani, skal du ikke bekymre dig om kvalitet
og lysfarver. Vores LED-pærer er af en meget fin sortering*, der giver dig
sikkerhed for, at alle LED’er i dine lamper udsender ensfarvet lys og har den
samme korrekte farvegengivelse uanset lampemodel og placering.

Ra-værdi = 95

Ra-værdi = 70

På ovenstående fotos ses tydeligt, hvor stor forskel der er på farvegengivelsen, hvis Ra-værdien er henholdsvis 95, 70 og 50

Ra-værdi = 50

JUPITER
BELYSNINGSSERIEN

LYS HELE RUMMET OP
Med Dansanis belysningsserier kan du skabe en unik sammenhæng i hele badeværelsets indretning med
loftspots, væglamper og pendler, der matcher lyset i din spejlløsning, så du får en ensartet og harmonisk
belysning i rummet. Alle vores lamper er designet til badeværelset og IP44 godkendt til placering i vådrum.

INDSTIL DIT LYS MED LYSSTYRING
Vælger du en spejlløsning med lysstyring, kan du selv tilpasse lyset i dit badeværelse efter behov og døgnrytme. Dansanis spejle og spejlskabe har indbygget touch-panel med tænd- og sluk-funktion, dæmpning
af lysstyrken og justering af lyset fra det varmeste gyldne til det koldeste hvide lys.

DANSANI LYSGUIDE

SPAR ENERGI OG PENGE
– I LANG TID
Som udgangspunkt siger man, at en LED-pære ikke skal skiftes i badeværelsets levetid.
Har du lyset tændt gennemsnitligt fire timer dagligt, svarer det til en levetid på 20 år.
Samtidig er LED-pæren meget energibesparende, fordi den stort set ikke udvikler varme.
Det betyder også, at du belaster miljøet mindst muligt.

BÆREDYGTIGHED
Alle vores LED-lamper er konstrueret ud fra EU-direktivet ”ECO-design”
og lader sig nemt skille ad med henblik på re-cycling

DANSANI LYSGUIDE

Hvordan vælger jeg godt lys?
• Vælg så behagelig en farvetemperatur som muligt. Det vil for de flestes vedkommende sige omkring 3200 Kelvin
• For at få den bedst mulige farvegengivelse skal du vælge en Ra-værdi på mindst 80, men jo højere Ra-værdi,
jo bedre farvegengivelse
• Hvis du vælger en løsning med lysstyring, får du mulighed for at sætte lyset nøjagtigt som du vil, alt efter om du
har brug for skarpt arbejdslys eller stemningsfyldt velvære-lys i badeværelset
• Det er vigtigt at du køber dine LED-lamper samme sted for at undgå uensartet lys. Dette gør sig især gældende, hvis du vil
supplere din rumbelysning med yderligere lamper eller udskifte eksisterende lamper med nye og andre modeller

Se mere om
lysstyring på
dansani.dk

Forbehold for pris- og produktændringer, tekniske specifikationer og farveafvigelser grundet tryktekniske forhold. 0918 / 18DKBELYSNINGSFL / 2.500 stk.

*

Fakta
KELVIN

RA-VÆRDI

SORTERING

Kelvin er en måleenhed for lysets
farvetemperatur og antallet af Kelvin
grader definerer lysfarven. Solen
har et Kelvin tal på ca. 6.500 og et
stearinlys har ca. 2.700 Kelvin.

Ra-værdi er et udtryk for lysets
evne til at gengive farver naturligt
og korrekt. Dette er vigtigt, når du
fx skal lægge makeup, barbere dig
og se forskel på mørkeblåt og sort
tøj. Jo højere Ra-værdi, jo bedre
farvegengivelse. 100 er dagslysets
Ra-værdi.

En LED-pære består af mange små
LED-chips, som sorteres efter farvetemperatur og farvegengivelseskoefficient, for at udsende det
bedste og mest ensartede lys.
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