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NOGA
Utvald belysning för 
alla typer 
av lokaler

På Bergdahls har vi sedan länge bestämt 
oss för att du ska vara trygg och nöjd med 
våra produkter, både vid inköp och flera 
år framöver. Därför strävar vi alltid efter att 
välja välkända och beprövade komponenter 
samt installationsvänliga armaturer. 
Här finner du Bergdahls noga utvalda 
belysningssortiment för alla typer av lokaler.
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        Möjligheternas 
sortiment

Akustikplattorna levereras i 
samarbete med ett globalt 
företag med många års 
erfarenhet av akustiksystem. 
Denna kunskap gör att vi 
även kan erbjuda hjälp med 
akustikberäkningar.

Ljus möter ljud
Upptäck vår unika nyhet Rota Akustik – 
en kombinerad belysningsarmatur med 
ljuddämpande akustikplatta.

Förutom den uppenbart dekorativa 
funktionen så bidrar Rota Akustik till 
reducerat ljud samt bättre luftkvalitet. 
Vetenskapen visar dessutom att grönska 
bidrar till en lugnare omgivning som ökar 
kreativiteten.

Akustikplattan kommer i 16 olika färgval, 
alternativt fylls armaturens inre med 
mossa där två olika val av utseende finns. 
Mossan är äkta och naturligt odlad. Den är 
sedan behandlad för att skyddas mot bl.a. 
fukt och UV-strålar. Denna behandling 
i samverkan med mossans naturliga 
konservering gör att den behåller sin färg, 
form och funktion i många år. Utan behov 
av underhåll!

Alla modeller av Rota kan fås med 
akustikplatta eller mossa, vilket innebär ett 
mycket stort urval av färgkombinationer, 
storlekar, profilbredder, funktioner och 
montagesätt.

ROTA Akustik

Oändliga kombinationer 
Stora delar av vårt sortiment kan fås i 
oändliga kombinationer av funktioner, 
färgval, optik, bländskydd, mått och 
färgåtergivning. Tveka inte att kontakta oss 
om du har särskilda krav eller önskemål. 

Tänk diffust, men spot-on  
Vår nyhet Lave skapar en dynamisk 
ljussättning genom att förena diffust och 
riktat ljus med olika färgtemperaturer. 
Armaturen ger direkt och indirekt ljus, 
medan den integrerade spotlighten bidrar 
med ett riktat ljus. Detta för att skapa en 
behaglig och trivsam miljö, inspirerat 
av naturligt dagsljus. Lave lämpar sig 
för kontor, skolor, sjukhus och andra 
arbetsplatser.

BELYSNING MED  
INTEGRERAD  
LJUDDÄMPANDE 
AKUSTIKPLATTA
16 färgval alternativt äkta 
mossa i två utföranden

Bl.a. Lave finns i en mängd olika variationer 
av färgval, optik, styrningar m.m.

LAVE
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Kontor & bostad
En arbetsplats ska vara ett rum för fokus 
och kreativitet. Belysningsplanering av 
kontor berör många olika typer av ytor där 
individuella preferenser bör beaktas. Ljuset 
i öppna kontor ska täcka behov för flertalet 
personer medan det egna kontoret bör 
kunna anpassas för individen. Här skapar ny 
teknik unika förutsättningar för ljusstyrning, 
för att skapa en behaglig arbetsmiljö som 
bidrar till produktivt arbete.

Belysning till flerbostadshus 
innebär ofta armaturer för trapphus, 
kommunikationsytor och källargångar.

LAVE IP20 DAG II IP20 GUTE IP20 LEGOLAS IP20 klass II

LIV IP20 SANT IP20 SÖLVE IP20

KLOK IP20

LINA IP20

BORE IP44 klass I/II BRUSE IP20

RONJA IP20

RUNA IP44/20 klass II

GATU IP20 klass IIBELE IP65/40

INGO IP20

MODA IP41 klass II

TURE IP54/20SVEN IP20

Lina och Liv kan fås i ett oändligt urval av längder, 
profilbredd, optik och montagesätt.

En pendlad armatur med direkt/indirekt 
ljusfördelning ger ett behagligt ljus, medan arbetsytan 

även får det ljus den behöver. För adderad dynamik, välj vår 
modell Lave som kombinerar direkt/indirekt ljus med riktat ljus från en 

spotlight. Läs mer om Lave på sida 4.

Vid individuella arbetsplatser rekommenderar vi att låta ljuset 
anpassas t.ex. via sensorstyrning, eller något så simpelt som ett 
dragsnöre. Modell Dag II levereras komplett med upphäng, 
sladd med stickpropp samt dragströmbrytare. Finns med 
dragdim eller sensor.

Servicevänliga, utanpåliggande armaturer lämpar 
sig väl i utrymmen så som trapphus, källargångar 
och badrum. Vi erbjuder ett urval av styrningar, så 
som DALI, rörelsesensor och korridorfunktion där 
slavarmaturer kan styras av en master.

HYMER  IP44

SAIMI IP44 klass II IK10 BRUNN S IP44TVAGE IP44KARL IP40SAIMA IP65 IK10

PHOENIX IP20

Spotlights bidrar till omfältsljus där kontraster 
och skuggor framhävs. Dessutom kan de med 
fördel placeras i kommunikationsytor där de 
leder ljuset i önskad riktning.

BROR IP40VALE IP20 klass IISKIFT IP20

Fristående golvarmaturer ger ökade 
möjligheter för anpassat ljus. Med modern 
teknik och anpassad optik finns stora 
valmöjligheter.

BILLING IP20 STEN IP20SINE IP20

PURI IP40

INE IP20

Definiera rummet och skapa dynamik med 
hjälp av designad interiörbelysning. Addera 
dekorativ belysning, kanske i receptionen, 
över konferensbordet eller i entrén.

INDI+ IP44

HUGE RUND IP40

UNDA IP20

FINO IP20 HUGE KVADRAT IP40

ROTA IP20MILA IP20

JORUND IP40

LOKE IP20 ROTA AKUSTIK IP20

INDI IP20

FINI IP40 RUNDO IP20
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Industri & lager
Höga montagehöjder och krävande 
miljöer medför behov av höga 
ljusflöden och tåliga armaturer. Vidare 
är energikostnader en betydande del. 
Bergdahls energieffektiva LED-armaturer 
borgar för både långsiktig hållbarhet 
och lägre kostnader. Här finner du 
noga utvald belysning för lokaler så 
som produktionshallar, verkstäder, 
logistikcentrum och ankomsthallar.

Parkering & garage 
Dessa armaturer är dessutom lämpliga 
för garage. Är du ute efter stolparmaturer 
eller annan gatubelysning? Kontakta oss 
gärna så berättar vi mer.

Ryme finns i en mängd utföranden, från 
smalstrålande till extra bred- samt butterfly och 
asymmetrisk ljusbild. Ljusflöden från 5900lm 
ända upp till 23400lm.

De senaste åren har vi sett en stor ökning av padelhallar, 
vilka ställer andra krav på belysning. Armaturer placeras 
med fördel längs planens sidor för att undvika bländning.

RONJA IP20 SVEN IP20

TURE IP54/20 RUNA IP44/20 klass II

Badrumsarmatur för 
montage ovan spegel.

TVAGE IP44

BRUNN S IP44RYME IP23 RYME SPORT IP23

Idrottslokaler
Bra belysning är av stor vikt i sportlokaler, 
oavsett om det gäller en skolidrottshall, ett 
gym eller en stor arena. Höga takhöjder 
ställer krav på höga ljusflöden. Dessutom 
används många hallar till annat, så som 
konserter och mässor, vilket ger önskan 
om flexibel belysning.

För optimal anpassning av individuella armaturer 
rekommenderar vi DALI-styrning.

HYMER IP65 IK08HÖNER IP67 IK02/08 NJORD  IP65 IK10

SIVAR IP65 klass II IK08 VIDFARE IP54 IK10

BRUNN S IP44 RYME IP23 IK07

ODAL IP44 IK06 BELE IP65/40 IK08

Njord passar i fuktiga lokaler, 
som t.ex. tvätthallar.

Höner tål riktigt tuffa miljöer 
t.ex. djurstallar och frysrum.
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Handelslokaler Hotell & restaurang
Inom butiker ska belysningen bidra till en 
förhöjd kundupplevelse och exponering 
av varor. En kombination av ett jämnt 
allmänljus, tillsammans med riktade 
spotlights är ofta ett vinnande koncept. 
Vår energieffektiva LED-belysning bidrar 
dessutom till minskad energiförbrukning.

Låt ljuset tydliggöra syften och leda 
ögat rätt mot utvalda ytor.

Rota Akustik, läs mer om 
denna unika armatur på sid 5.

BROR IP40VALE IP20 klass II

SKIFT IP20 SVEN IP20

HUGE RUND IP40HUGE KVADRAT IP40 JORUND IP40

MODA IP41 klass IIRUNA IP44/20 klass II

Definiera rummet. Förutom god 
allmänbelysning behövs accentbelysning 
för att framkalla kontraster och en trivsam 
miljö. Hotell- och restauranglokaler ställer 
högre förväntningar på design. Använd 
belysning för att lyfta fram ytor och skapa 
dynamik.

LINA IP20KLOK IP20

LIV IP20 SANT IP20

Våra linjära system 
kommer i en mängd 
utföranden, både var det 
gäller funktion, design 
och styrning.

FINO IP20

UNDA IP20MILA IP20

BORE IP44 klass I/IIRONJA IP20

BRUSE IP20

PURI IP40BELE IP65/40 TURE IP54/20

GATU IP20 klass II

MODA IP41 klass II

BILLING IP20 SINE IP20

GEMINI IP20 INDI+ IP44

LOKE IP20

ROTA IP20

ROTA AKUSTIK IP20

INE IP20

FINI IP40

INDI IP20

RUNDO/RUNDO OVAL IP20 RUNDO KVADRUND IP20
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Skola Hälso- & sjukvård
Skolan är platsen där vi belyser vår 
framtid. Väl avvägd belysning både 
som direkt ljus och omfältsljus är 
grundläggande för en optimal lärmiljö. 
Detta skapas genom att belysa arbetsytan 
så väl som väggar och tak. En skola 
innehåller ofta en mängd olika typer av 
lokaler som alla har olika behov - så som 
klassrum, korridorer och bibliotek.

Belysning är en viktig aspekt för att 
bistå patienten med en säker vård. 
Styrningar, ljustemperaturer och andra 
aspekter behöver anpassas efter den 
miljö armaturen ska placeras. Belysning 
inom kommunikationsytor ska underlätta 
förflyttning, medan patientrummet 
ska kännas rofyllt. Sammantaget 
så ska belysningen vara lugn och 
stressreducerande, samtidigt som vissa 
områden kräver mycket ljus med högt RA-
värde där ingrepp ska kunna utföras.

Vårt sortiment erbjuder ett stort urval av optik 
och bländskydd som ger förutsättningar för 
en jämn belysning utan bländning.

Infällda armaturer ger ett behagligt och väl avbländat allmänljus.

Tvage är den perfekta badrums-
armaturen som kommer med 
ställbar färgtemperatur.

För belysning till idrottshallar se sid 8-9, För belysning till aula och hörsal, se sid 14-15.

DAG II IP20

DAG II IP20

GUTE IP20

LEGOLAS IP20 klass II

LIV IP20 SANT IP20 SÖLVE IP20

KLOK IP20 LINA IP20

GUTE ASYMMETRISK IP20

Lättmonterad badrums-
armatur, finns med PIR-sensor 
samt inbyggt eluttag.

BELE IP65/40

TURE IP54/20

HUGE RUND IP40HUGE KVADRAT IP40

RUNA IP44/20 klass II

INE IP20 INE IP20

TVAGE IP44

INGO IP20

BORE IP44 klass I/II BRUSE IP20BELE IP65/40 BRUNN II IP44

SÖLVE IP20

KLOK IP20

LINA IP20

RUNA IP44/20 klass II INGO IP20

TVAGE IP44SAIMI IP44 klass II IK10SAIMA IP65 IK10

PURI IP40

RUNDO/RUNDO OVAL IP20 RUNDO KVADRUND IP20

LIV IP20

Med Gute Asymmetrisk får du en riktad 
ljusbild anpassad för belysning av 
tavlor och whiteboards.



14 15

Eventlokaler
Rum för underhållning innefattar 
ofta någon form av presentationsyta 
och publikyta. Här pratar vi om allt 
från aula och hörsal, till teater, biograf 
och konserthall. Trots att dessa 
lokaler kan skilja sig mycket åt så är 
belysningsprincipen ofta densamma då 
lokalerna kräver bra ljus utan bländning. 
Stark vertikal belysning kan behövas 
för att skärpa ansiktsuttryck. Dimbara 
armaturer och ljusstyrning krävs för att 
framkalla olika ljusscener.

BORE IP44 klass I/II BRUSE IP20 PURI IP40GATU IP20 klass IIBELE IP65/40

RONJA IP20 RUNDO IP20 TURE IP54/20 SVEN IP20

Gemini lämpar sig för belysning av trappor och 
gradänger. Variant med nedåtriktat ljus gör att 
bländning för personer på scen undviks.

LINA IP20 GLORIA IP20

BROR IP40 VALE IP20 klass IISKIFT IP20

FINO IP20 GEMINI IP20

Vale är en minimalistisk 
spotlight med stor variation 
av montagemöjligheter och 
styrningar.

LOKE IP20

RUNDO OVAL IP20

FINI IP40

LIV IP20
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Bergdahls huvudkontor i Linköping.

Produktvisningar
Platsbesök

Projektering
Normer & regler
Förslag & offert

Ljusberäkningar
CAD

Visualiseringar
Tips & råd


