
Choose lighting



The best way to illuminate your boat /
Hur du ljussätter din båt på bästa sätt

SALOON / SALONG 

This is together with the pantry probably the boat’s most used 
indoor area. It is usually the crossing area when going to cabins 
and pantry. Here you socialize, read, check the charts, set the 
table, prepare dinner and eat. It is important to have a good, not 
blinding, light above the table and pantry, which you can dim. 
Enhance the daylight and create an illusion of space by installing 
hidden lights along windows or in railings along the roof. Another 
great effect is to mount hidden stringlight at the base of the sofa 
or walls which gives you a nice light – especially in the evenings. 
Connect the lights to a dimmer for maximum effect.

Är tillsammans med pentryt båtens kanske mest multifunktionella 
interiöra utrymme. Här är stor genomströmmning, man umgås, 
läser böcker, studerar sjökort, dukar för middag, lagar mat och 
äter. Här behöver du ha bra ickebländande ljus över matbord 
och pentry, som går att dimra vid middag och mys. Skapa rymd 
och förstärk dagsljuset genom att montera dolda ljuslister vid 
fönster, antingen över gardiner eller med uppåtriktat allmänljus 
längs underkanten på soffan eller skotten. Allt på dimmer förstås. 
Komplettera med fina läslampor vid soffan.

CABIN

We recommend hidden stringlights or striplights along the ceiling 
and under the bed’s edge, lifting the bed from the floor and also 
lights in the ceiling create the illusion of more space. Complete 
with some reading lights and of course dimmers! Do not forget to 
illuminate inside the wardrobes and storage compartments.

Satsa på ljuslister längs innertaket och under sängkanten, det 
lyfter sängen från durken och skapar rymd. Ljussätt kanskr rent 
av med två färger. Vitt soft ljus eller en blå som ger känsla av 
natthimmel. Komplettera med bra läslampor om det behövs och 
dimmer förstås. Glöm inte ljus i garderoben eller stuvfacken.

PANTRY / PENTRY 

In this area it is important to have good lighting when cooking and 
also to find everything in cupboards and cram storages. Install 
spotlights above the stove and bench – all connected to a dimmer 
so you easily can change the light mood when desired. Another 
great solution is to mount a hidden stringlight along the inner 
edge of the bench that softly lights up the working area. Install 
small LED lights in cupboards and drawers that lights up when 
open.

Här skall det vara lätt att laga mat och hitta i skåp och stuvfack. 
Montera bra ljus över spis och arbetsbänk som går att dimma 
ner när ni skall äta mat. En annan fin lösning är att lägga en dold 
ljusslinga i innerkant på bänken som lyser ut över arbetsytan utan 
att blända. Installera små men effektiva LED-lampor i skåp och 
stuvfack som tänds när du öppnar. Det underlättar oerhört när du 
skall leta i trånga utrymmen.

WC, WASHING AREA / WC, VÅTUTRYMME 

Have a nice sidelight by the mirror. By illuminating walls you will 
create a nice surrouding light. Add small lights in storage areas 
and by water taps so it is easy to find and work in the dark. 

Ha ett bra sidoljus vid spegeln. Montera inte lampor som i en 
korridor utan ljussätt snarare väggarna så att du får ett mer om-
gärdande ljus. Sätt gärna ljus i skåp så att du lätt hittar och även 
så att du ser kranar som skall öppnas och stängas.



OUTSIDE, UNDERWATER /
UTSIDAN, UNDERVATTEN

In the summer we want to enjoy the outdoors as much as pos-
sible. Sit in the soft evening light for dinners or just enjoy the out-
doors. Here you can add space and atmosphere by adding small 
lights. Add steplights or dots along the floor as a soft backround 
light while it also provides enough light to move around safely 
when it is dark. Put soft light around entrances, either in the 
steps or grab rails. It is important to place the lights so you won’t 
get blided. Another beautiful effect is to use underwater lights. 
Use blue lights for a lagoon feeling. 

Sittbrunnen är kanske det mest använda utrymmet ombord, 
här sitter man i kvällningen och äter eller bara umgås. Ljussätt 
gärna i nederkant av brunnen med Steplight eller Dotar för ett 
mysigt bakgrundsljus och för att underlätta att röra sig över däck i 
mörkret. Tänk på att ha fint ljus vid nedgångsluckan så du lätt tar 
dig upp och ned. En LEDrail i sprayhooden eller små ljuspunkter 
i grabbräcken. Komplettera kanske med blått ljus vid badbryggan 
och gärna under vattenytan för lagunstämning. Se även till så ni 
kan tända upp med bra arbetsljus över däck om något behöver 
göras i mörkret.

ENGINE AND ANCHOR COMPARTMENTS/
MOTORRUM OCH ANKARBOX 

Other areas where it is important to have a good lighing are in 
the engine and anchor lift compartments. These are usually 
very crammed and you want good work light to be bale to make 
services and installations possible. A very flexible and sturdy light 
is the LEDrail with its differens mounting options and durable 
design.

Andra utrymmen där det är viktigt att man har bra ljus är motor- 
och ankarliftsutrymmen. Dessa utrymmen är ofta väldigt trånga 
och svåråtkomliga och här vill du ha ett bra arbetsljus så att du 
kan utföra service och justera när det behövs. Vår Ledrail är med 
sina många monteringsalternativ och tåliga design en mycket bra 
och flexibel belysning fölr dessa utrymmen.
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4 steps to fantastic lighting 4 steg till fantastiskt ljus

1. DIM ALL LIGHTS
Install dimmers to all light. The dimmer gives you unlimited possibilities shiftling the mood, form work light 
to a softer cozy light. Think of the diimmer as a volume button on a stereo.

2. MANY LIGHTSOURCES
By installing many different lights instead of just one big, gives you great flexibility to enhance special areas 
or objects, create contrasts, and in all a cozier environment. Think many candlelights or art museums.

3. INTEGRATED LIGHTS
Install and hide stringlights and dots behinds railings, backrests, along the floors, in cupboards and in 
storage compartments. This will give you the illusion of a more spacious room with nice contrasts as well as 
providing a very practical light. 

4. EXPERIMENT AND KEEP AN OPEN MIND
Take a light or a flashlight and try out different settings and angles. Indirect lighting in ceilings or along 
floors as well as spotlighting books and tables is a great way to enhance the environment. 

1. DIMMA ALLT
Sätt dimmer på allt ljus. Det ger dig möjlighet att växla mellan arbetsljus och mysljus.
Anpassa ljuset efter behovet. Tänk på dimmern som en volymknapp.

2. MÅNGA LJUSKÄLLOR
Sätt många små ljuskällor istället för en stor. Det ger dig stor flexibilitet och möjlighet att skapa en mysig 
stämning, lyfta fram och skapa kontraster. Tänk många ljuslyktor.

3. INTEGRERA LJUSET
Montera ljusslingor och Dot’ar, bakom lister, ryggstöd, nere vid golvet, i skåp och förvaringsfack.
Det indirekta ljuset skapar rymd och fina kontraster samtidigt som du får ett mer funktionellt ljus.

4. TESTA, TESTA, TESTA
Experimentera med ljuset. Ta en armatur eller enficklampa och testa vinklar och platser i båten.
Sätt spotar på sådant du vill lysa upp. Skapa rymlighet med indirekt ljus.


