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 1. Användningsområden                    



   Användningsområden                                       Big Sky armaturlösningar 

 

Arbetsplatser 
  

 

Sjukvård 
  

 

Välmående* 

 

Hus och hem 
  

 

* ex.  hotell, spa, café, restauranger, foaje, reception, handel   



 

 

 

  

 

   2. Varför investera i HCL från                                 ?                          



  Varför investera i HCL och                            ? 
 

 

  Unik belysningslösning och ljusupplevelse  
 

Patenterad teknologi (pending) med högkvalitativa 

komponenter som ger en unik ljusspektra 
 

Naturlig dagsljus till inomhusmiljöer 

 

Tagit fördelarna från samarbetet (sakkunskap och kompetens)   

med Dr. Steven Lockley, PhD., Harvard Medical School.  

     

Enkelt 
 

Lätt att skräddarsy, integrera, designa och installera till olika 

belysningsmiljöer och behov  

 

Olika styrningar => bättre upplevelser och kostnadsbesparning 

 
 

 

 

 

 

Ger ett flertal positiva egenskaper och resultat  
 

Ökar arbetseffektivitet och prestationer 
 

Behåller ”balansen”, ökad lugn och avkoppling 
 

Erhåller mer energi och olika upplevelser 

 

Goda hälsoeffekter, bl.a. bättre dygnsrytm och sömn! 

  

Mer engagerade kunder och ökad försäljning 

 

Välmående och samhällsekonomisk vinst  

  



 

 

 

  

 

 3. Referenser  



         Referens, arbetsplats                                                    PEAB Oy, Helsinki 

                                         

                      Allmänt 

  

 PEAB Business Garden, nytt koncept    

 

 Lösning: Big Sky Horizon 

 

 2 st mötersum 

.   

                 Syfte/fördelar 

  

• Intyga belysningens biologiska effekter 

 

• Främja välbefinnande & ökad produktivitet 

 

 



    Referens, arbetsplats                                         Innovation house, Helsinki 

                                         

                      Allmänt 

  

 Ny, (sam)arbetsplats  

 

 Lösning: Big Sky Limitless  

 

 Mått: bredd 3.4m x höjd 2.3 m 

 

 

                 Syfte/fördelar 

  

• Arbetstillfredsställelse och effektivitet 

 

• Ökad samvaro mellan företag/anställda 

 



    Referens, arbetsplats                                                          L’Oréal, Helsinki 

                                         
                         Allmänt 

  

 Renovering av lokal i bottenvåning 
 

 Lösning: Big Sky Limitless  

 

 Mått: 10 kvm 
 

 

                    Syfte/Fördelar 

  

• Naturligt agsljus till källarvåning 

 

• Olika användn.områden för ytan (nästa sida)  
 

• Ökad upplevelse och intjäning 

 

 

 



     Referens, arbetsplats                                                     L’Oréal, Helsinki 



   Referens, arbetsplats                                    Utbildningsstyrelsen, Helsinki 

                                         
                      Allmänt 
  

 Living lab – koncept, förnyad 
arbetsplatslösning 

 

 Lösning: Big Sky Horizon 

 
 

 

                 Syfte/fördelar 
  

• Främja välbefinnande på arbetsplats 

 

• Skapa trevligt utrymme för möten / 
samtal i ytor som används sällan 
 

• Enkel och snabb renovering utan 
krångel 



         Referens, arbetsplats                                         Startup Sauna, Helsinki 

                                         
                      Allmänt 

  

 Pågående installation   

 

 Lösning: Big Sky Dome 

 

 Finlands centrala “hub” för alla Startup´s 

.   

                 Syfte/fördelar 

  

• Snabb, kostnadseffektiv installation 

 

• Lägre underhåll 
 

• Enhetlig, moder och industriell design 



         Referens, arbetsplats                                                  Skola, Joensuu 

                                         
                      Allmänt 

  

 Skolklass, högskola   

 

 Lösning: Big Sky Dome, ytmonterad I tak  

 

 Mått: 6 kvm 
 

 

                 Syfte/fördelar 

  
• Del av en ljusstudie, jämförelse mellan konventionellt ljus  

vs HCL ljus 
 

• Ökad effektivitet och bättre studieresultat 



      Referens, arbetsplats                                                 Supercell, Helsinki 

                                        
                     Allmänt 
  

 Utveklingsbolag av mobila spel 
  

 Möta behov från en pulserande och flexibel arbetsmiljö 
 

 Lösning: 2 st Big Sky Horizon, Wide Light 
 
.   

                  Syfte/fördelar 

  
• Utmärkt ljuskvalitet som ger avkoppling och mer  

energi oavsett tid på dygnet  
 

• Ljusprogrammet var utformad för att möta behoven 
 

• Uppmuntrar innovativitet, välmående och effektivitet 



    Referens, välmående                                          Hotel S:t George, Helsinki 

                                         
                      Allmänt 

  

 Nyöppnad hotell, fokus på välbefinnade 
 

 Lösning: Big Sky Limitless, infällt I vägg  
 

 

                 Syfte/fördelar 

  

• Skapar dagljus i ett fönsterlöst utrymme  
 

• Bidra och höja kundens upplevelse  
i samband med SPA-vistelse  
 

 Stödjer hotellets helhetskoncept 



    Referens, sjukvård                                             Hôpital de La Tour, Meyrin 

                                         
                      Allmänt 
  

 Privat sjukhus, Schweiz 

 

 Dynamisk belysning kring behandlings-
områden och noga planerade ljussce- 
narior i samarbete med Dcube.Swiss 
 

 Lösning: Big Sky Limitless, infällt I vägg  
 

 

                 Syfte/fördelar 
  

• Att optimera patientens vistelse och 
upplevelse under hela behandlingsbesöket 
 

 En miljö där man kombinerar högkvalitativa 
tjänster och en optimal pateintkomfort 



         Referens, sjukvård                                                         Levy, Frankrike 

                                         
                      Allmänt 

  

 Privat tandläkarklinik 

 

  Hög kvalitet på ljuset 

 

  Lösning: Big Sky Horizon  
 

 

                 Syfte/fördelar 

 

• Mer avslappnade och avkopplade patienter. 
Medför en förbättrad helhetsupplevelse av 
besöket. 
 

• Personal fungerar mer effektivt 



         Referens, hus och hem                                        Privatperson, Helsinki 

                                         
                    Allmänt 

  
 Nyinstallation, vardagsrum 

 

 Lösning: Big Sky Horizon 

 

 Mått: längd 1.5 m x höjd 1.0 mm 
 

 

                 Syfte/fördelar 

  

• Ökad avkoppling i hemmiljö 

 

• Livskvalite´ och välbefinnade 

 

 



         Referens, hus och hem                                       Privatperson, Helsinki 

                                         
                      Allmänt 

  

 Renovering av kök, privatperson  

 

 Lösning: Big Sky Limitless, infälld I taket  

 

 Mått: 5 kvm 
 

 

                 Syfte/fördelar 

  

• Ökad avkoppling i hemmiljö 

 

• Livskvalite´och välbefinnade 
 



 

 

 

  

 

4. Produktlösningar                  



              Lösning 1                                                            Big Sky Limitless 

                                         
                      Allmänt 
  

 Allmän belysning och virtuell (tak)fönster / vägg 
  

 Infälld montering, tak eller vägg 
 

 Känslan av terrass eller vinterträdgård 

.   

                 Specifikationer 
  

• Mått:        bredd 0.5 m / höjd min.1m / djup 0.15 m (min. 6 kvm)  

• Ljuskälla: Light Cognitive LED module (G5) 

• Styrning: Sky Player app (iOS/Android), Casambi  
                (Bluetooth wall switch) eller Dali (Type 8) 

• Matning / effekt: 100-240V 50/60Hz / norm. 100W, max 200W 



              Lösning 2                                                                Big Sky Dome 

                                         
                      Allmänt 
  

 Allmänbelysning eller kompletterande, virtuell takbelysning 
  

 Nedpendlad från tak 
 

 Känslan av att var under ett glastak 

.   

                 Specifikationer 
  

• Mått:        Bredd 2.1 m / höjd 1.7m / djup 0.13 m 

• Vikt / IP-klass och ljusutbyte: 30 kg / IP20 och 2.930 vid 1m 

• Ljuskälla: Light Cognitive LED module (G5) 

• Styrning: Sky Player app (iOS/Android), Casambi  
               (Bluetooth wall switch) eller Dali (Type 8) 

• Matning / effekt: 100-240V 50/60Hz / norm. 360W, max 640W 



              Lösning 3                                                                Big Sky Horizon 

                                         
                      Allmänt 
  

 Kompletterande lus, virtuell fönster 
  

 Väggmontage mha VESA-fäste 
 

 Ökad välmående och dagsljus vid behov, oavsett tidpunkt 

.   

                 Specifikationer 
  

• Mått: bredd 1.5 m / höjd 1.05m / djup 0.25 m + 0.20 m  (VESA)  

• Vikt / IP-klass: 30 kg / IP20  

• Ljuskälla: Light Cognitive LED module (G5) 

• Styrning: Sky Player app (iOS/Android), Casambi  
               (Bluetooth wall switch) eller Dali (Type 8) 

• Matning / effket: 100-240V 50/60Hz / norm. 180W, max 320W 



              Lösning 4                                                                Big Sky Skylight 

                                         
                      Allmänt 
  

 Allmän- eller kompletterande lus 
 

 Tak- eller väggmontage, ytmonterad eller insänkt 
 

 Himmelsk känsla genom takfönster, behöver ej ha takvåning 

.   

                 Specifikationer 
  

• Mått:        Bredd  x höjd: 1.2 m x 0.6 m ell 1.2 m x 1.2 m/ höjd ,  
                djup 0.15 m ytmonterat, 0.20 m  (min.) I infälld ram  

• Vikt / IP-klass och ljusutbyte: 20 kg / IP20 , 650 lx vid 1 m 

• Ljuskälla: Light Cognitive LED module (G5) 

• Styrning: Sky Player app (iOS/Android), Casambi  
                (Bluetooth wall switch) eller Dali (Type 8) 

• Matning / effket: 100-240V 50/60Hz / norm. 75W, max 110W 



           Om Swefico                                              Andra leverantörer, urval 

    Stolpar (aluminium)  

    Infrastruktur, Väg/gata 

 OBS ! Även kombination: 

stolpe+armatur  

Utomhus  
P-hus, Infra, rail,  

väg- och gc-tunnlar, 

stationsområden...   
 

        Stolpar & master (stål) 

          Infrastruktur, Väg/gata,  

           järnväg, idrottsplatser m.m.  

Utom- & inomhus  
Vägar, industri, kontor, 

handel, lager ...   

SAVLED
A Diranet Subsidiary

Utom- & inomhus  
Arkitektoniskt  

skräddarsytt   

   Broar, marint, hotell... 

Utom- & inomhus  
Väg- och park, Industri,  

P-hus, kontor ,,,  

Utom- & inomhus  
 Fasad, handel, konferens, 

mark- och vägg...  

  

Inomhus  
Industri och lager,  

p-hus, idrott, 

stationsområden ... 

...   

 

Utomhus  

 Arkitektoniskt, 

 bl.a. Fasader, RGB(W)  

http://www.greenled.fi/


             

            Om Swefico                                    Kunder/Samarbetspartners, urval 

http://rexel.se/
http://ljuspoolen.se/
http://www.onninen.com/sweden/
http://www.umea.se/umeakommun.4.1821d6e811c67c7e79580004672.html
http://www.afconsult.com/sv/
http://www.icopal.fi/


    
                                                                                                                  
 

TACK ! 
 

 

  Ta gärna kontakt och förfrågningar 
 

                  Tel: 070-590 08 64 

 

             E-post: esa@swefico.se 
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