
CASE / LITE AB - LIGHTING THE FUTURE

WESC, STOCKHOLM

LITE blev kontaktet i forbindelse med etablering af en komplet be-
lysningsløsning til WeSCs nye butik i Hamngatan i Stockholm.

WeSC ligger centralt i PK-galleriet. PK-galleriet er et stort shop-
pingcenter med mange besøgende. WeSC var derfor meget op-
mærksom på, at indrette deres forretning indbydende, således de 
mange besøgende også blev lokket indenfor hos WeSC.

Kravet for WeSC’s belysning var specifikt udformet for, at sikre sig 
at deres visuelle vision for indretning var i overensstemmelse med 
det udtryk, som WeSC ønsker for sine forretninger. I udskiftningen 
af deres belysning var det et naturligt valg, at LED skulle være løs-
ningen med den store energieffektivitet som LED giver.

I arbejdet med den nye indretning har WeSC benyttet meget neu-
trale farver og materialer, som skaber en stilren følelse og et mini-
malistisk udtryk. Dette alt sammen for at skabe fokus på tøjet og 
tydeliggøre kollektionerne.

Der blev skabt yderlig fokus på tøjet med belysningen. Løsningen 
bestod af 3-faset skinner med track light af modellen MEG 30W. 
Track lights var valgt i farven sort for, at skabe en flot kontrast til 
den lyse indretning.

MEG er en track light som er særdeles velegnet til, at benytte i bl.a. 
tøjforretninger, eftersom det har en høj RA værdi og giver en flot 
farvegengivelse af tøjet. Derudover er det energieffektivt og har en 
lang levetid og en robust konstruktion i aluminium.

Farvetemperaturen er vigtig, at forholde sig til i valget af belysning 
for at skabe den rette følelse. En farvetemperatur i, varm hvid, på 
2700K anvendes ofte inde i hjemmet, hvor en kelvin over 5000K 
benyttes udenfor. Farvetemperaturen, neutral hvid, på 4000K væl-
ges ofte for at skabe et mere klart lys i butikker og for at få de 
besøgende i den rette stemning.

Projektet er udført i samarbejde med Uppsala Sikkerhedsteknik.

Kontakt LITE for at vide mere omkring belysning til din butik. Vi har 
erfaring med alt fra fødevarebutikker til restauranter og kan være 
dig behjælpelig med at skabe den rette stemning eller fremhæve 
dine varer på bedste vis.
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MEG 3-FASET GLOBAL SKINNB

MEG er med sit  enkle, stilrene design og 
fantastiske farvegengivelse perfekt som 
butiksbelysning. Denne track kan bestilles i 
hvid, sort og grå. 

3-faset skinnesystem fra GLOBAL til opsæt-
ning af track lights.
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