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RESTAURANT FUSION, AALBORG

Restaurant Fusion er et av Aalborgs finere spisesteder. En fantastisk
plassering på havnefronten, med utsikt mot Limfjorden.
Ving, som eier restauranten, er ytterst oppmerksom på hvor viktig
det er at restauranten holdes oppdatert og fornyet, slik at det alltid
er en opplevelse å være gjest på Restaurant Fusion. Restauranten
har et meget moderne design og uttrykk, og Ving legger samtidig
stor vekt på at gjestene skal føle den intime atmosfæren. Samtidig
skal lyset fremheve den fine og kunstneriske maten.

Videre hadde Ving den utfordring at gjestene hadde vanskelig for
å finne restaurantens toalett. Den mørke glassdøren ved toalettområdet var vanskelig å lokalisere, og skulle derfor lyses opp – men
uten å være for mye i fokus. Man valgte et LED-bånd i RGB, som
avgir blå farge, i tråd med den øvrige effektbelysningen. Det ga akkurat den nødvendige oppmerksomheten ved området. Effekten
ble innført på samtlige toaletter, slik at de er oppdaterte, moderne
og i tråd med den høye standarden i restauranten forøvrig.
Små detaljer har bidratt til å skape en stor effekt!

Grunnbelysningen består av downlights, som er skiftet ut med LED
GU10. I tillegg er det laget effektbelysning på restaurantens store,
hvite søyler. Hvite fasadelamper i flott design kaster blått lys på
søylene, og fremhever det store taket. Rundt barområdet og sushikjøkkenet lyser et hvitt LED-bånd opp og sørger for et diskret lys,
som bidrar til å skape den intime og hyggelige stemningen.
Ving ønsket dessuten mer lys i sushikjøkkenet, som ligger i forbindelse med spiseområdet. Det skulle gi mer lys til personalet, og
samtidig lyse opp de flotte, svarte mosaikkstenene, uten at lyset
ble så skarpt at det stjal fokus fra resten av området. Med små
spots fikk de akkurat den effekten de ønsket, og det ekstra arbeidslyset.

TEAMET:
LYSDESIGNER:
LITE A/S
MONTERING:
Conceptel

CASE / LITE A/S - LIGHTING THE FUTURE

PRODUKTLØSNING

LED STRIPE RGB

LED-bånd kan brukes til mange formål.
Det kan skape en unik og hyggelig stemning, uansett om det er hvit eller farget belysning (RGB). RGB-bånd kan skifte mellom
atskillige farger.

GU SPOT

LED-spotpære. Til erstatning for 30–50 W
halogen spotpære, dempbar og med en
høy fargegjengivelse.

COLORWASHER R

Armatur til opplysning av fasader med
mulighet for fargeskift. Kan leveres med
spredningsvinkler på 10°, 25°, 40° og 60°.

LED STRIPE IN

LED-bånd kan brukes til mange formål.
Det kan skape en unik og hyggelig stemning, uansett om det er hvit eller farget belysning (RGB). RGB-bånd kan skifte mellom
atskillige farger.

