
Belysningsrådgivning

Hos Ampell stræber vi efter at skabe lysop-
levelser og stemninger, som iscenesætter 
rammerne for det levede liv. Vi tiltrækkes 
af variation, kontraster og stemninger, og 
lyset er en afgørende medspiller, når rum-
ligheder for samvær og fordybelse skal 
defineres.

kontakt@ampell.dk
+45 2677 1588
www.ampell.dk

Balticagade 16C, 1. sal
8000 Aarhus C

Kontakt

Opstartsmøde
Ampell, samarbejdspartner og bygherre 
afholder indledende opstartsmøde om 
ønsker til belysning og stemning.

Materiale fra samarbejdspartner
Ampell modtager materiale fra 
samarbejdspartner, som danner 
grundlag for den videre proces. 

Idéoplæg
Ampell udarbejder idéoplæg med beskri-
velser af lyskoncepter, atmosfære, valg af 
lysarmaturer og vejledende placeringer.

Prisoverslag
Ampell udarbejder i forlængelse af 
idéoplægget et økonomisk overslag på 
belysningsarmaturerne.

Pris
10.000,- eksklusive moms
Gælder haver op til 1.000 m2

Belysningsprojektet udføres i løbende dialog med samarbejdspartneren, så alle indledende overvejelser tilgodeses, respekteres og iscenesættes.
N.B. projektforløbene kan variere, og vi skræddersyr processen til det enkelte projekt. 

Pris
950,- pr. time eksklusive moms
Fast pris kan aftales efter idéoplæg

Pris
950,- pr. time eksklusive moms

Lysmodel, beregninger
Ampell fastsætter nødvendige spred-
ningsgrader, effekt og farvetempera-
turer for armaturerne.

Placering af armaturer kvalificeres
Ampell viderebearbejder idéoplægget 
og fastlægger nøjagtige placeringer af 
belysningsarmaturerne.

(Evt. detaljetegninger)
Såfremt nogle løsninger kræver detal-
jetegning, kan dette udføres i samar-
bejde med samarbejdspartner.

(Evt. prøveopsætning)
Såfremt nogle løsninger kræver en 
prøveopsætning, kan dette udføres i 
samarbejde med installatøren.

Endelig tilbudsgivning
Ampell indhenter tilbud på baggrund 
af det fastsatte antal armaturer, deres 
spredning og farvetemperatur.

Gennemgang af idéoplæg
Ampell, samarbejdspartner og bygherre 
afholder et præsentationsmøde, hvor 
lyskoncepterne gennemgås og godkendes.

Overleveringsmøde, installatør
Ampell afholder overleveringsmøde med 
installatør, så der sikres de bedste forud-
sætninger for en problemfri installation.

Idéoplæg Projektering Udførelse



Kunde:  Privat
Sted:   Kastrup
Ydelse:  Design, lysdesign   
   og anlæg af privat have
Størrelse:  1.000 m2

Samarbejde:  Ampell
   Junckerhaven
   DesignHaver

Haven i Kastrup indrammes med en cirkelformet trædebro, der sætter sce-
nen for bevægelsen rundt i haven. Bygherre ønskede mulighed for, at kunne 
gå en tørskoet runde i haven og nyde de smukt anlagte bede og spejlbas-
siner.

Trædebroen skaber en naturlig afgrænsning mellem den meget velholdte 
centrale del af haven og de mere vilde bede i periferien. Yderkanten af broen 
er diskret lyssat, så man også på aftenturen fornemmer cirkelformen, mens 
enkelte lys på træer og buske i de vilde bede skaber dybde i haven i mørket.

Spejlbassinet skaber med sin rislende lyd endnu en fin sensorisk oplevelse 
ved terrassen. De lette krusninger på overfladen spejler solens lys ind i boli-
gen, genskæret glimter på lofter og vægge.




