
  Dansk Erhvervsbeklædning. SE-nr. 36 70 29 66 

  Dansk Skilte Reklame  Bank 6850 0001012998 
  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens     
  Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608  - EMGJ Holding Aps. 

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr, 

samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave. 

Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud. 
 

info@danskerhvervsbeklaedning.dk www.web-butik.info  www.danskerhvervsbeklaedning.dk 
 

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

 

 

LED-belysning 

- bl.a. i form af LED-lys kombineret med skinner og ophæng.. 
 

Lysplanlægning i butikken, på kontoret og i opholdsrummet, kan være væsentlige faktorer. 
 

Hvordan belyses bedst? 
En velplanlagt butik med det rigtige lys sælger mere, 
og skaber mere overblik. Et kontor, det bedste ar-
bejdsklima, eller rummet sikres hygge og arbejdslys. 
Forskellige afsnit i et lokale, kan have forskellige lys-
behov, og en vis dynamik kan guide en rundt, og 
dermed skabe en oplevelse, der ellers vil blive forbi-
gået. 
 

Fleksibelt lys. 
Lyset i et rum er meget afgørende for, hvordan rum-
met og dets indhold opfattes, idet det påvirker på for-
skellige måder, og det er derfor vigtigt at tilpasse be-
lysningen til rummets formål. Ud over den generelle 
belysning, der kan være i form af spot, lysstofrør, el-
ler LED-felter, eller anden lignende løsning, som 
normalt allerede findes i rummet, er det godt at også 
planlægge et fleksibelt lys, der bedre kan tilpasses 
rummets indretning og indhold. 

 

 

For at være i stand til at eksponere en vare på den bedst mulige måde, anbefales det, at De anvender en 
fleksibel belysning, der kan flyttes og styres efter behov. Når De ændre i et lokale, kan De nemt justere lyset 
og dermed sikre at De har den rigtige belysning til en eksponering. 
 

 
 

Lyse områder. Ud over den fleksible spotbelysning er det godt at have ekstra belysning på visse valgte 
overflader, såsom kassetællere, testlokaler, og andre udvalgte områder. Dette skaber dynamik, hjælper med 
at blive guidet rundt i lokalet. 
 

Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk  
 

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/044/sider/044.htm 
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Kasseområdet. Det er både pænt og praktisk at have særlig belysning ved kassen. De kan anvende gode 
arbejdslamper til brug for personalet, og samtidig fremhæve Deres brand her. Drejelige armaturer kan med 
fordel bruges over en disk, tilpassede løsninger med LED-bånd, indbygget i disken, eller bag giver en god 
effekt. Lysbokse kan bruges til at fremhæve meddelelser og tilbud. 
 

Omklædningsrummet. En god belysning i omklædningsrummet er af stor vigtighed, i mange tilfælde 
afgørende for et salg. Sørg for at placere belysning forfra, ved spejlet, såvel som ovenfra, bl.a. for at undgå 
skygger og for at sikre et jævnt lys. Gløden og farven på lyset er ofte altafgørende. 
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Med spotlights på skinner får De et godt lys, der kan ændres løbende, og de kan flyttes i skinneførte 
løsninger. Antallet af nødvendige lyskilder kan variere, afhængigt af det naturlige lys, den ønskede mængde 
lys, og muligheden for variation, og et godt udgangspunkt kan bero på et spotlight pr. 1,5 meter. 
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