BELYSNINGS
GUIDE

S T O Y L E N D E S I G N . C O M

NATURLIG BELYSNING
StøylenDesign
Belysning kan være vanskelig da det er
mange muligheter. Nøkkelen er konsistens
og planlegging.
Først så ser vi på hvordan det naturlige
lyset kommer inn. Er det mange vinduer i
rommet? Blir lyset hindret av
gardiner/persienner/lamper/annet pynt.
Jeg anbefaler på det varmeste å få inn
mest mulig naturlig lys inn ved å tømme
vinduene! Ønsker du gardiner, kan disse
henge på siden av vinduene (som vist
nedenfor). Dette gir også en illusjon av et
større vindu jippi!). Mer om gardiner finner
du i interiørkurset i nettbutikken.

Når vinduene får maksimal utnyttelse av
dagslys kan vi gå videre til kunstig
belysning. (tips: bruk speil for å videreføre
det naturlige lyset inn i rommet)
Her ser vi på fargene i hjemmet. Hva slags
undertoner har vi i fargene? Hos de fleste
vil det forkomme en varm undertone i
tekstiler og farger - hvilket betyr at vi
harmonerer videre med varm belysning.

BELYSNINGS
PLAN

Gardin oppheng for mest mulig
naturlig lys

VI TEGNER EN SKISSE
OVER ROMMET (SETT
OVEN I FRA)

1
TEGN VINDUER OG
MARKER NATURLIG
LYS

2
TEGN/SKRAVER DER
NATURLIG LYS IKKE
INNTREFFER

3

FINN BELYSNINGEN
DU ØNSKER >

GENERELL BELYSNING
StøylenDesign
Når vi nå vet hvor vi trenger kunstig
belysning så kan vi se på belysnings valg.
Vi har:
-Vegglamper
-Gulvlamper
-Bordlamper
-LED striper

Dekor belysning:

-Plafond (vegg/himling)
-Pendel
-Lysekrone

Dekorbelysning er utrolig gøy! Her er det

-Spotter (1-8 spotrekker vegg/himling)

bare å stile seg spørsmålet «hva elsker du?».
og supplere med dette i ditt interiør

Generell belysnings quiz:

Elsker du tekstiler/ planter/ glass/ treverk/

1. Skal belysningen ha et spesielt formål?

en pinne/ gevir/ metall/ maleri/ skulpturer/
fjær/ dyr?

(f.eks. spisestue belysning)
2. Har vi noen elementer i rommet som vi
kan utnytte til belysning (LED strips bak
spiler, speil, gips, møbler, kunst o.l.)
3. Hvor dominerende og ren skal
belysningen i rommet være? (Lysekroner

Det finnes en lampe for alt. Hvis ikke du
finner det du leter etter så kan det meste
rigges til ved hjelp av LED belysning

finnes i mange str. Noen er veldig enkle i
utseende, mens andre er større med mer
detaljer, som blir tyngre visuelt)
4. Hva sier omgivelsene? (Ikke bruk mye
vegglamper dersom du allerede har
planlagt/eller har mye på veggen fra før).
5. Hvor bli det renest plassering av
lampen? (skjenk som alltid har mye på
seg = ikke bordlampe på denne —— bruk
heller veggen for å få et renere uttrykk)
6. Hva tåler rommet? Er det for eksempel
lav himlings-høyde i rommet? (Plafond
lamper tar lite plass visuelt ettersom de
glir inn i himlingen)

FYLL ROMMET MED MATERIALER OG FARGER
SOM GJØR DEG GLAD

INSPIRASJON

