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RESTAURANT FUSION, AALBORG

Restaurant Fusion er et af Aalborgs fine spisesteder. En fantastisk
placering på havnefronten med udkig til Limfjorden.
Ving, som er restaurantens ejer er yderst opmærksom på vigtigheden af at holde restauranten opdateret og fornyet, således det
altid er en oplevelse at være gæst på restaurant Fusion. Restauranten har et meget moderne design og udtryk og samtidig lægger
Ving stor vægt på, at gæsterne skal føle den intime atmosfære.
Samtidig skal lyset fremhæve den fine og kunstneriske mad.

Ydermere havde Ving den udfordring, at gæsterne havde svært
ved at finde restaurantens toilet. Den mørke glasdør indtil toiletområdet var svær at lokalisere og skulle derfor oplyses – dog uden
at være for meget i fokus. Der blev valgt et LED bånd i RGB, som
blev sat i blå farve, i tråd med den øvrige effektbelysning. Det gav
lige den nødvendige opmærksomhed ved området. Effekten blev
ført ind på samtlige toiletter, således de også står opdateret, nutidige og i tråd med resten af restaurantens høje standard.
Små detajler har været med til at give en stor effekt!

Grundbelysningen består af downlights, som er udskiftet med LED
GU10. Derudover er der lavet effektbelysning på restaurantens store hvide søjler. Hvide facadelamper i et flot design kaster blåt lys
på søjlerne og fremhæver det høje loft. Omkring barområdet og
deres sushikøkken
lyser et hvidt LED bånd op og giver et diskret lys, som er med til at
skabe den intime og hyggelige stemning.
Ving ønskede desuden mere lys i deres sushikøkken, som ligger i
forbindelse med spiseområdet. Det skulle give mere lys til personalet og samtidig oplyse de flotte sorte mosaiksten, men uden at
lyset blev så skarpt, at det stjal fokus fra det øvrige område. Med
små spots fik de netop den ønskede effekt og det ekstra arbejdslys.
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PRODUKTLØSNING

LED STRIPE RGB

LITEs LED bånd kan bruges til næsten ethvert formål. Det kan skabe en unik og
hyggelig stemning hvor som helst, om
det er hvid belysning eller farvet belysning
(RGB). LITEs RGB Bånd kan skifte mellem
adskillige farver.

GU SPOT

LED spot pære. Til erstatning af dine 3050W halogen spotpære, dæmpbar og med
en høj farvegengivelse.

COLORWASHER R

Armatur til oplysning af facader med
mulighed for farveskift. Kan leveres med
spredningsvinkel 10°, 25°, 40° og 60°

LED STRIPE IN

LITEs LED bånd kan bruges til næsten ethvert formål. Det kan skabe en unik og
hyggelig stemning hvor som helst, om
det er hvid belysning eller farvet belysning
(RGB). LITEs RGB Bånd kan skifte mellem
adskillige farver.

