
Rätt belysning för din 
bostadsrättsförening



Westal - en belysningsleverantör med 
över 70års erfarenhet av belysning
Westal är ett anrikt företag, startat 1947, och har i mer än sju decennier utvecklat funktionella och estetiskt tilltalande armaturer. Genom ett 
tydligt fokus på långsiktighet och hållbarhet kombinerat med klassisk småländsk entreprenörsanda har Westal skapat ett starkt och attraktivt 
kunderbjudande. Produktsortimentet innefattar inomhus, utomhus och industribelysning. Bolaget uppskattas för sin kvalité, flexibilitet och sitt 
snabba tempo.

För oss på Westal är ljuset en naturlig del av designen
En armatur ska pryda sin miljö under dygnets alla timmar. Ljuset ska vara behagligt och mjukt att uppleva samt fylla den funktion som användaren 
önskar. 

Vi arbetar aktivt och långsiktigt med design. För oss innebär design ett övergripande förhållningssätt till produktutveckling. En produkt från Westal 
är anpassad efter det nordiska klimatet. Samtliga delar av processen är därför noggrant kontrollerade; från behov på marknaden till färdig produkt. 
Detta ställer höga krav på ett nära samarbete mellan designern och produktionsavdelningen, vilket har varit en självklarhet för oss genom alla 
tider. Westal samarbetar  också med ett antal utvalda designers.
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Bra belysning skapar tryggare miljöer
Belysning har stor påverkan för hur tryggt vi uppfattar ett område. Det är viktigt att kunna lokalisera sig även under 
dygnets mörka timmar och därför bör fokus läggas på entréer, huvudstråk, knutpunkter, och andra målpunkter.
När man väljer ljusnivå i ett område bör man samspela med närliggande områden.
För höga kontraster gör att vi uppfattar mörka områden mörkare, vilket kan leda till otrygghet.
Exempelvis är det bättre att använda en lägre effekt på stolparmaturer och placera de tätare än
att ha längre stolpavstånd och högre effekt.
Genom ett jämnare ljus och bra vertikal belysning kan vi enklare uppfatta och känna igen andra
människor, vilket leder till ökad trygghet. Ta gärna hjälp av oss, så hjälper vi er genom planeringen
av ert projekt.

Behöver ni hjälp med ljusplaneringen
och offertunderlag?
Våra duktiga ljusplanerare gör jobbet åt er. 
Vi tar fram belysningsförslag som är anpassade efter era byggnader och miljöer. 

Belysningsberäkningar och armaturplaceringar

LCC och energikalkyl

Befintlig Ny

Total kostnad (Nuvärde) 266.035:- 99.409:-
 

Driftkostnad per år gamla 26.604:-

Driftkostnad per år nya 9.941:-

Besparing per år ny 16.663:-

Beräknad ljusmängd på gångväg

Tips!
Genom att belysa rätt i er förening 
ökar värdet på fastigheten och 
lägenheterna

Maila ljusplanering@westal.se eller ring 036-37 71 90



För gården

Tips!
Vår populära stolparmatur Ark ger en minimal 
bländning, perfekt i bostadsområden där stolp-
belysning annars kan störa.

Öka trygghet och trivsel
I bostadsområde med god belysningsplanering kan man som boende eller förbipasserande känna 
sig trygg när det är mörkt ute. Fokus bör ligga på huvudstråk, knutpunkter och entréer för att 
enkelt kunna navigera sig och få en överblick över området även under dygnets mörka timmar.

Minska skadegörelse
Med god belysning minskar risken för vandalisering. För att försäkra sig om att man håller en 
god belysning rekommenderas att man väljer armaturer med hög vandalklass. Vilket betyder att 
armaturen klarar av att få smällar utan att den går sönder.

77 471 62 Ark Medi stolparmatur LED

Svart Ø60mm, 18W, 1702lm, 3000K

77 473 29 Domsand stolparmatur LED

Galv, Ø60mm, 24,7W, 1852lm, 3000K

77 485 57 Vigby stolparmatur LED

Alugrå, Ø60mm, 40W, 4800lm, 3000K

77 480 77 Luna pollare LED

Svart, 25W, 1650lm, 3000K

77 660 37 Lumina markspot LED

12W, 935lm, 3000K

Produktförslag
Entrébelysning/FasadenGångstråk/Innergård

77 017 00 Tora takfotsarmatur LED

Svart, 10W, 813lm, 3000K, IP54

77 010 03 Ark mini väggarmatur LED 

Antracit, 10W, 625lm, 3000K, IP44

77 031 13 Jubilar väggarmatur LED 

Svart, 9,5W, 625lm, 3000K, IP44

Komplettera med nummerskylt: 
77 033 75

77 044 50 Aino nummerbelysning LED

Svart, 8W, 625lm, 3000K, IP54

77 010 22 Mini väggarmatur LED

Svart, 9,5W, 625lm, 3000K, IP44

77 031 91 Diploma halv LED 

Alugrå, 18W, 906lm, 3000K, IP54

77 010 16 Mini väggarmatur LED

Svart, 9,5W, 625lm, 3000K, IP44

72 125 43 Arkas industriarmatur LED

36W, 3648lm, 4000K, IP65

Garaget

77 485 59 Acorn stolparmatur 38° LED

36W, 4060lm, 3000K, IP66

77 649 65 Zatt lins strålkastare LED

D-märkt, 50W, 7219lm, 4500K, IP65 

77 483 08 Vpex stolparmatur LED

Ø60mm, 28W, 3011lm, 4000K, IP65

Lekplats





75 031 76 Athena II plafond sensor LED

25W, 2299lm, 3000K, IP44

75 010 56 Triton plafond sensor LED

25W, 1972lm, 3200K, IP65

Trapphuset

72 125 43 Arkas industriarmatur LED

36W, 3648lm, 4000K, IP65

75 012 55 Origo plafond LED 

Batteribackup och sensor

25W, 1924lm, 3200K, IP54

75 018 43 Origo plafond on/off LED

25W, 1924lm, 3200K, IP54

Förrådsutrymmen

Tips!
Välj en armatur med rörelsesensor i
trapphus, soprum, tvättstuga och källare
etc. Det drar i snitt 20% mindre ström
jämfört med en vanlig armatur utan
styrning.

För gemensamma utrymmen
Att tänka på när du ljusplanerar gemensamma 
utrymmen
För att öka tillgängligheten av gemensamma utrymmen bör ett jämnt ljus prioriteras. 
Dels för att öka tryggheten, men också ge en bättre överblick över lokalen eller utrymmet. 

Spara energi
För att minska energiförbrukningen rekommenderas att använda någon typ av automatisk släckning 
av armaturerna. Det kan vara genom rörelsesensor i armaturen eller timer på tändning. Flera utav våra 
armaturer har rörelsesensor som kan styra både den egna armaturen men också så fler armaturer 
tänds samtidig. Detta går också komplettera med i befintliga anläggningar!

Produktförslag

72 148 20 WLF IP44 opal fullspektrum LED

CRI>97, 40W, 3015lm, 3000K, IP44

72 147 13 WLF IP44 opal on/off LED

CRI>80, 40W, 4015lm, 3000K, IP44

Tvättstugan

75 041 18 Athena II plafond on/off LED

25W, 2299lm, 3000K, IP44

 75 055 75 Athena II plafond master LED

18W, 1609lm, 3000K, IP44

Korridoren



Tips!
Vår plafond Athena II är tillräcklig tunn 
för att få plats under sprinklers 



75 007 59 Aqua LED Spegel I dimbar

16W, 1680lm, 3000K, IP54

75 007 60 Aqua LED Spegel I dimbar

16W, 1620lm, 3000K, IP54

75 020 65 Athena I LED plafond dimbar, on/off

18W, 1530lm, 3000K, IP54

74 744 60 Downlight WLD PIR-sensor

8W, 3000K, 690lm, IP54

75 020 65 Athena I plafond on/off LED

Dimbar, 18W, 1530lm, 3000K, IP54

75 041 00 Athena II plafond on/off LED

18W, 1609lm, 3000K, IP44

75 065 77 Acis bänkbelysning dimbar LED

12W, >1000lm, 3000K, IP23

KöketBadrummet

75 020 65 Athena I plafond on/off LED 

18W, 1530lm, 3000K, dimbar, IP54

Hallen

Klädkammaren

77 010 22 Mini väggarmatur LED

LED, 9,5W, 625lm, 3000K, IP44

77 044 52 Livali I väggarmatur GU10

Alugrå, IP54

 

77 003 96 Uni väggarmatur LED 

Galv, 12W, 625lm, 3000K, IP23

Balkongen

Att tänka på när du ljusplanerar lägenheter
Som bostadsrättsförening bör man ge en god allmänbelysning i lägenheterna. 
Övrig belysning är det upp till den boende att välja. Då önskad ljusnivå kan skilja 
sig mellan individ rekommenderas att välja armaturer som går att ljusreglera.

75 022 56 Eros plafond LED  

12W, 1076lm, 3000K, IP44

75 046 39 Athena II plafond PIR-sensor LED 

12W, 1073lm, 3000K, IP44

För bostaden

Produktförslag

Tips!
Byt ut äldre ljuskällor mot moder 
LED-belysning - Bättre för miljö och 
plånbok. Dessutom ger LED:en ett 
effektivare ljusflöde.





Att tänka på när du ljusplanerar lägenheter

Som bostadsrättsförening bör man ge en god allmänbelysning i lägenheterna. 
Övrig belysning är det upp till den boende att välja. Då önskad ljusnivå kan skilja 
sig mellan individ rekommenderas att välja armaturer som går att ljusreglera.

Bostaden



Vi hoppas att öka medvetenheten hos våra kunder 
att välja klimatsmarta produkter
Under våren 2019 har Westal genomgått ett omfattande arbete kring hållbarhet och produktion. I samarbete 
med olika externa partner har vi utbildat oss och landat i en genomförd klimatanalys av Westals möjligheter 
att tillverka klimatneutrala produkter genom klimatkompensation.

Syftet är, utöver att vi på Westal vill skaffa oss kunskap om vår klimatpåverkan för att kunna reducera den, 
kunna inspirera till hopp och väcka medvetenheten i klimatfrågan.

Hösten 2019 tog vi fram en armaturserie som är klimatneutralt tillverkad. Beräkningarna bygger på intern 
data samt data från våra leverantörer och emissionsfaktorerna från erkända databaser. Vi redovisar våra 
produkters klimatpåverkan fram till färdig vara, med transporter räknade på råvara till färdig produkt på 
ingående delar som överskrider 0,5% av total vikten.

För att kompensera utsläpp har vi valt att bidra till trädodling. 

Trius - Ett bra val för planeten

Ingående delar

Transport

Tillverkning

100% utsläpp bestående av: 100% bindning: 
Växande träd absorberar koldioxid

100% utsläpp 100% neutral

Så funkar det
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Fabriksvägen 5, 564 35 Bankeryd  •  Tel 036-37 71 90  •  www.westal.se

Återförsäljare


