
LuxSpace, kvadratisk,
innfelt – høy
effektivitet, behagelig
for øynene og stilfull
design
LuxSpace square, recessed

Kundene er opptatt av å utnytte ressursene sine best mulig – ikke bare ressursene

de bruker på drift (f.eks. energi), men også de ansatte. Energibesparelser prioriteres

derfor høyt – men uten at det går på bekostning av velværet til de ansatte, som er

avhengig av et behagelig miljø for å være produktive, eller kundene, som ønsker en

best mulig shoppingopplevelse. LuxSpace gir den perfekte kombinasjonen av

effektivitet, komfort og design uten at det går på bekostning av belysningsytelsen

(fargegjengivelse og -ensartethet). Uavhengig av bruksområde kan du velge mellom

en rekke alternativer for å skape det riktige omgivelseslyset.

Fordeler
• Høy effektivitet

• Gir et diskret og naturlig lys som er behagelig for øynene

• Perfekt integrering i taket takket være den tynne og smale innfatningen. Versjonen

uten innfatning er ideell for gipstak
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Funksjoner
• Fire optikkalternativer: høy glans, fasettert, matt og hvit

• Farger på innfatning: høyglans metallisk, hvit (RAL9010), grå, svart (RAL9004) som

standard (alle andre RAL-farger kan fås på forespørsel)

• Versjon uten innfatning tilgjengelig

• I samsvar med krav til sentral nødbelysning med DC

• Flere tilleggsalternativer: nødbelysning (ett batteri, 3 timer), gjennomkobling

Søknad
• Kontorer

• Butikker

• Sykehus

• Hoteller

• Flyplasser

Versions

IPPR DN570Bi 0051

Målskisse

LuxSpace square, recessed
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LuxSpace square, recessed
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