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Virtuella himmeltak och väggfönster för offentliga miljöer

Lumlyx



Vad är Lumlyx?
Lumlyx utvecklar, producerar och marknadsför 
virtuella himmeltak och väggfönster för offentliga 
miljöer som kontor, skolor, butiker, industrier och 
sjukhus. Med Lumlyx gedigna natur- och belys-
ningskunskap och breda utbud av innovativa, 
energieffektiva och miljövänliga naturlösningar får 
du en partner till hela projektet.

Det är bevisat att dagsljus och naturen har en 
positiv inverkan mentalt och för vårt fysiska välbe-
finnande. Tillräckligt dagsljus är grundläggande för 
ett gott humör, bra koncentration och vår förmå-
ga att fungera korrekt. Genom Lumlyx kombineras 
alla dessa viktiga faktorer i en dekorativ produkt 
som skapar en unik upplevelse med en slående 
naturkänsla.

Ryhovs Sjukhus Neonatalenhten

Umeå Sjukhus Strålbehandlingsenhten Lunds Sjukhus, Endokrinmottagningen



Biophilic Design
Biophilia påvisar ett instinktivt samband mellan människan och andra levande system. Biop-
hilic Design, en förlängning av Biophilia, är framtaget av naturliga material. Den ger ljus som 
skapar naturupplevelser i den moderna bebbyggelsen. De som berövas kontakt med natu-
ren lider av det psykiskt och detta bristtillstånd leder till mätbar nedsättning av välbefinnan-
det.

Forskning har visat att naturbilder i samband med behandling minskaar pngest, obehag och 
smärta. Bilder av naturen bidrar även till ökad kvalitetskänsla vid vårdtillfällen. Genom expo-
nering av naurbilder för patienter har man dessutom kunnat påvisa en effektivare återhämt-
ning.

Rätt ljus för optimal prestanda och koncentration är 6500 K, oavsett dag eller årstid. Lumlyx 
tar ett steg längre och kombinerar rätt ljus med imponerande och realistiska naturbilder. 
Ljus i kombination med högupplösta bilder skapar en unik upplevelse av ett riktigt fönster. 
Produkterna är idealiska för att omvandla dystra och monokroma arbetsytor till kreativa 
oaser.



Lumlyx Sky LED
Lumlyx Sky LED är ett virtuellt takfönster som skapar en verklighetstrogen illusion av himmelvy-
er. Genom att öppna upp utrymmen bidrar Lumlys Sky LED till en hälsosammare interiör. 

Den eleganta ramdesignen är modulanpassad till det pendlade undertaket, 60x60cm eller 
60x120cm. Med hjälp av snabbkontakter ansluts Lumlyx Sky LED enkelt till en strömkälla.

• Skapar en verklighetstrogen illusion av himmeln
• Sänker stress och ökar välmående
• Främjar avkoppling
• Förbättrar upplevelsen under behandling
• Bidrar positivt till läkningsprocessen

120 x 120 cm

60 x 180 cm180 x 240 cm 60 x 180 cm



180 x 240 cm

60 x 120 cm

70 x 150 cm

60 x 120 cm

Finns att beställa i ännu fler storlekar.
Bilderna är anpassningsbara efter egna önskemål. 

60 x 60 cm



Lumlyx Wall LED
Med fotografiska illusioner av naturen ger Lumlyx Wall LED en känsla av verkliga utomhusmil-
jöer. Den öppnar upp slutna interiörer och bidrar till en luftig och rymligare känsla genom sin 
fönsterliknande ram. Vår bilddatabas innehåller en omfattande variation och valmöjligheter 
av olika landskap samt miljöer.

• Öppnar upp väggar och utrymmen
• Främjar avkoppling
• Positiv påverkan på humöret
• Ger utrymmen en verklighetstrogen inblick i naturen
• Förbättrar kontakten mellan anställda och kunder
• Bidrar positivt till läkningsprocessen
• Enkel installation

70 x 100 cm60 x 120 cm

60 x 180 cm (panorama)



Finns att beställa i ännu fler storlekar.
Bilderna är anpassningsbara efter egna önskemål. 

70 x 100 cm (triple)

60 x 120 cm (double)



Uppbyggd enligt nedan:

Box 5021 • 448 51 Tollered • Sverige • växel: +46 (0)31-710 44 70 • fax: +46 (0)31-710 44 75
e-post: rehab@salubrious.se • hemsida: www.salubrious.se • webbshop: www.goodmedical.se
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