
LuxSpace Accent –
den beste
energieffektive serien
for butikker
LuxSpace Accent

Butikkeiere rammes av stadig stigende energipriser. Samtidig trenger de å

opprettholde lyskvaliteten de er vant med, fleksibiliteten i arkitektonisk integrering

og de rette lyseffektene for å kunne fange kundens oppmerksomhet. Og sist, men

ikke minst trenger de fremtidssikre løsninger som vil gjøre dem i stand til å

implementere konsepter som differensierer dem fra konkurrentene, i butikkene sine.

LuxSpace Accent levere lys av høy kvalitet, kraft i lyskjeglen og utmerket lyseffekt og

er den ideelle energibesparende løsningen for dagens krevende butikkmiljøer. Den

passer for et bredt spekter av belysning, inkludert CrispWhite for motebutikker og

Food recipes for supermarkeder.

Fordeler
• Høykvalitetsbelysning som gjør butikken spennende for kunder

• Armaturdesign forenes umerkbart med resten av butikken

• God energiytelse, tilsvarer CDM Elite, men gir mye lenger levetid og inntjening av

TCO innen tre år
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Funksjoner
• Effekt på opptil 100 lm/W, takket være Hi-LOR-reflektorer (90 %)

• Lumenpakker fra 1200 lm til 4900 lm for å matche tilsvarende CDM 20/35/50/70

W MASTERColour Elite

• Utvalg av fargetemperaturer: 2 700, 3 000 og 4 000 K

• Fargegjengivelsesindeks på 80 og 90

• Tilgjengelig med smal, middels, bred, svært vid og oval lyskjegle

• Passiv kjøling opptil 4000 lm

• Kan dimmes

• Alternativer med gjennomkobling og nødbelysning

Søknad
• Butikk: mote og matvarebutikker

LuxSpace Accent
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