
Presentation av Xicatos 

Livfulla Serie



Konsten och vetenskapen om ljus     

 Alla de färger vi ser och upplever 

begränsas inte av våra ögon, 

utan av ljuset som belyser det 

objekt vi betraktar.

 Nya ljusinnovationer förhöjer den 

känslomässiga påverkan av ljuset 

genom att exponera fler detaljer och 

skapa mer livfulla upplevelser.

 Ljus ökar färgers påverkan.



Konsten och vetenskapen om ljus     

Nycklar till visuella intryck och 

upplevelser som påverkas av ljus:

 Fysiska upplevelser

 Färgdjup

 Texturers sensoriska effekter



En färgpreferens

Belysning kan få objekt att se färgglada ut och 

passa vår uppfattning om vad som ser ’’rätt’’ ut.

Belysning kan också göra färgerna mer livfulla och 

ge en oväntad men positiv överraskning.



Belysning är ett designverktyg

Belysning är ett värdefullt designverktyg som kan 

användas till:

 Att skapa visuellt tilldragande och dramatiska 

utrymmen

 Att ge konkurrensfördelar

 Att bidra med energieffektivitet och 

energibesparingar

 Att differentiera, framhäva och skapa lust

Rätt belysning är en tillgång som kan 
användas strategiskt och kreativt för att 
påverka beteende och perception.



Fallet för nyskapande ljus

Xicatos färgforskare och ingenjörer har genom att skapa ljus 

som speglar olika perspektiv, erkänt att ljuset påverkar vår 

perception och att människor har verkliga preferenser.

 Xicatos Standardserie av ljus är utformad för att ge korrekt 

färgåtergivning.

 Xicatos Artistserie av ljus är utformad för att ge den mest 

naturliga färgåtergivningen.

 Xicatos Livfulla Serie av ljus är utformad för att få färger och 

texturer att se slående och lysande ut.



Xicatos ljusportfolio

Standardserie

Högkvalitativt ljus

Korrekt färg

Överlägset enhetlig färg

Alla tillämpningar

Artistserie

Högkvalitativt ljus

Naturligt ljus

Överlägset enhetlig färg

Museum

Livfull Serie

Förstärkt ljus

Slående ljus

Överlägset enhetlig färg

Detaljhandel



 Studera människors reaktioner på ljus

 Tala med hotellägare, detaljhandlare och krögare

 Engagera hela designgruppen

 Genomför primär forskning för att bekräfta

Förståelse av ljus och människor

Att skapa ljus kräver en förståelse för människors uppfattning och 

preferenser för hur utrymmen och objekt framstår.

Vi gör vår hemläxa innan våra färgforskare och ingenjörer skrider till verket.



Forskning och vetenskap

Det livfulla ljuset är baserat på ursprunglig forskning bedriven i belysningslaboratoriet vid Instituut 

Lichtontwerpen i Amsterdam av Colette Knight, Ph.D., en oberoende belysningsforskare.

Deltagarna bedömde att all belysning hade god kvalitet. 

Preferenser åskådliggjordes dock:

- Objektens färger var mer slående; i synnerhet blåa och röda 

färger upplevdes som djärvare

- Vita föremål framstod som ljusare, renare och stod ut mer 

på avstånd

- Displayens atmosfär var svalare och individuella objekt stod 

ut mer i en grupp

Våra färgforskare har utformat en ny spektral 

effektfördelning som ger den föredragna levande effekten 

samtidigt som en varm och naturlig miljö bibehålls.



Livfull Serie

Förstärkt ljus

Slående ljus

Överlägset enhetlig färg

Detaljhandel

Den Livfulla Serien

 Den Livfulla Serien ger marknaden ett kraftfullt verktyg för 

differentiering av utrymmen och skapandet av 

användarupplevelser som inte kan fås på internet.

 Ljus från den Livfulla Serien är spektralt konstruerat av 

Xicatos färgforskare för att få färgerna att framstå som 

fylligare och mer livfulla samt för att presentera texturer 

och material som aldrig förr.

 Den Livfulla Serien, liksom allt ljus från Xicato, levererar 

oöverträffad färg och kontinuitet samt har branschens 

enda femårsgaranti på färgöverensstämmelse och lumen-

underhåll.



Upplev djup och lager av vitt



Skarpare detaljer och färger med den Livfulla Serien



Färger och texturer blir levande

Ljus från Xicatos Livfulla Serie 

tar fram textur, detalj och färg 

som annars skulle gå förlorad 

för betraktaren.

’’En scarf går du förbi, men nästa fångar 

din uppmärksamhet.’’

Forskningsdeltagare



Färger och texturer är lysande

Ljus från Xicatos Livfulla Serie tar fram textur, detalj och 

färg som annars skulle gå förlorad för betraktaren.

’’Du får en positiv impuls – du 

köper någonting snabbare om 

det ser bra ut.’’

Forskningsdeltagare



Feedback från forskningsdeltagare

 ’’Visst, det påverkar dig – det ger dig en positiv impuls – du köper någonting snabbare 

om det ser bra ut’’

 ’’En scarf går du förbi, men nästa fångar din uppmärksamhet’’

 ’’Tråkiga frukter och grönsaker får inte min uppmärksamhet – färggrannhet är väldigt 

tilltalande – det bör sticka ut.’’

 ’’Rätt belysning krävs för att kunna läsa väl, fokusera på färgerna och se alla produkter 

var för sig.’’

 ’’Jag skulle välja ljust och fräscht, men det måste även kännas varmt.’’



Xicato idag

 Banade väg för LED-modulen form-faktor

 Över 1 miljon sålda moduler

 Så gott som obefintlig felfrekvens

 Betraktas som standarden på LED-ljuskällor o form av

- Livslängd

- Färgöverensstämmelse

 Över 1000 stycken armatur-kunder

 Tusentals erkända varumärkesinstallationer runt om i världen



Varför Xicato

En beprövad föregångare inom skapandet av LED-moduler som erbjuder 

överlägsen estetik, ekonomi och hållbarhet.

Med effekten av vår belysning kan företag:

 Skapa utmärkta upplevelser för männsikor vare sig de shoppar, äter, arbetar 

eller beundrar utrymmen.

 Främja dynamiska butiksupplevelser & effektiv shopping, vilket möjliggör en 

ökad försäljning för detaljhandlare.

 Utforma angenäma utrymmen för representation vilket uppmuntrar människor 

att stanna längre och köpa mer.

 Bibehålla kontakten med kunderna, förstå beteenden, & ge en bättre 

upplevelse.



Detaljhandeln



Kontor



Museum



Hotell & Restaurang



Tack


