
Eksklusiv 
bilforhandler 
i Tønsberg
Det eksklusive japanske bilmerket Lexus har valgt sin 
butikk i Vestfoldbyen Tønsberg som startsted for det nye 
utstillingskonseptet, og der er ingenting overlatt til tilfeldighetene.

Innendørs

LED-løsninger



– Showrommet her i Tønsberg er eksklusivt 
og det er bygget etter Lexus-standard som 
de lanserer først i 2020 i Europa, der stør-
relsen på både bygget og utstillingsrommet 
er nøye tilpasset. Det er en utstilling med 
seks biler, etter en skisse som Lexus Norge, 
Lexus Europa og Philips Lighting har  
utarbeidet sammen. Man kan med andre 
ord ikke stille ut fem eller syv biler her 
inne, sier salgs- og markedsdirektør Robert 
Smeby i Lexus Vestfold.

– Det er utarbeidet skisser som viser på 
centimeteren hvor hver bil skal stå, og 
Philips har vært og justert lyssettingen 
nøyaktig. Det er i gjennomsnitt hele 50 
kvadratmeter areal til hver bil. På gulvet er 
det lagt sorte speilblanke fliser fra Italia, så 
kundene også kan se undersiden av bilene, 
sier Smeby.

– Belysningen fra Philips Lighting består 
av doble spotter overalt, og alt kan juste-

res fra et nettbrett montert på veggen. Det 
er en kombinasjon av smalstrålende sterke 
lyskilder og bredstrålende svakere lyskilder. 
Det smalstrålende lyset er svært nøyaktig 
innstilt og skal treffe en overgang, skjøt eller 
en skulder på bilen, slik at man ser spillet 
i lyset. Alle disse spottene er nøyaktig stilt 
inn så de ikke blender besøkerne. Det bred-
strålende lyset gir generelt lys eller grunn-
belysning i lokalene, og treffer hele bilen. 

Som dekorative elementer er det i tillegg to 
store lysende boomerangformede arma-
turer som henger i taket.  De to boome-
rangene er en signatur for Lexus. – Det er 
standard med blått lys i boomerangene om 
natten. Når vi har arrangementer som for 
eksempel VIP-kveld her, kan vi midlertidig 
endre farger ved å justere på en iPad. Dette 
fungerer bra, og er både intuitivt og enkelt. 

– Dette konseptet skal gi noe for sansene 
og forsterke inntrykkene. Lexus har en helt 

Vi bruker bevisst 
lys for å fremme 
følelser, og med 
flotte malerier i 
tillegg kunne det 
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enda noe mer.”
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annen strategi enn andre, og både 
kundeservice og opplevelse skal 
være Excellent, det skal være unikt, 
det gir ikke riktig kjøpsopplevelse 
hvis ikke strategien og konseptet  
følges til punkt og prikke. Det er 
en standard hvor belysningen fra 
Philips er en svært viktig del, og 
hele teamet er involvert og har 
forståelse for dette konseptet, sier 
Robert Smeby. 

Smeby ser at de flotte lokalene 
egner seg for eksempel for utstil-
ling av kunst, og han har tanker 
om en kunstutstilling. – Det blir 
et slags møte, kunst møter kunst 
eller design møter design. Vi bruker 
bevisst lys for å fremme følelser, og 
med flotte malerier i tillegg kunne 
det være med på å gi enda noe mer, 
sier Smeby. 

– Vi har montert hele dette lys- 
anlegget, både boomerangene, 
spotter i taket og den skjulte belys-
ningen som sitter over det halvt 
gjennomskinnelige Barisolta-
ket. Dette har fungert svært bra, og 
det er enkle systemer å montere 
selv om det er noen store lamper. 
Konseptet er utviklet av Lexus 
og Philips i samarbeid, og det er 
blitt flott belysning, sier installatør 
Morten F. Haugan fra Moer Instal- 
lasjon As i Tønsberg.

Konseptet er 
utviklet av Lexus 
og Philips i 
samarbeid, og 
det er blitt flott 
belysning.”

Installatør Morten F. Haugan 
fra Moer Installasjon As  
i Tønsberg
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