
Lag fleksible
butikkstemninger som
selger
StoreSet

Dagens butikker handler om å skape opplevelser som tiltrekker og beholder kunder.

StoreSet tilfører atmosfære til butikken din ved å introdusere kontrast og bryte opp

de tradisjonelle kontinuerlige lyslinjene. Forskjellige lysfordelinger kombinert med

utmerket lyskvalitet sørger for at varene dine skiller seg godt ut, samtidig som du kan

skape en rekke forskjellige atmosfærer. Hvert StoreSet-panel er lett og kan enkelt

kobles til en strømskinne eller en Maxos fusion-skinne. Monteringen er enkel, og

dersom behovene dine endrer seg, kan du ganske enkelt tilpasse belysningen ved å

flytte paneler og lysarmaturer langs skinnen eller grupperingen. Dette gjør StoreSet

til et svært fleksibelt, ikke-lineært verktøy for å skape butikkatmosfærer som selger.

Fordeler
• Tilpassede butikkatmosfærer med armaturer med høy lysytelse og fleksibel

plassering som passer til alle typer butikkoppsett

• Utmerket lyskvalitet kombinert med et bredt spekter av høyeffektiv optikk og ulike

fargeoppskrifter

• Fremtidssikker løsning som kan tilpasses nye butikkoppsett og systemforbedringer

• Enkel å montere og koble til
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Funksjoner
• Bredt utvalg av lyskjegler med OptiSuit-optikk tilgjengelig

• 3C-skinne (SM505T), Maxos fusion-oppsett (SM505S) eller innfelt montering

(RC505B)

• Effektiv løsning: opptil 170 lumen per watt (XA-versjon)

• Lett plastkonstruksjon

• Kontroller: kablet (DALI) og trådløs tilkobling, alternativer for innendørs

posisjonering er tilgjengelige for å aktivere våre tilkoblede systemer Interact for

Retail og Interact Pro

• Valg av fargekvalitet: standard, CRI90 og PremiumWhite

Søknad
• Dagligvare- og storhandel

• Butikk

Warnings and safety
• Kuppelen og de optiske overflatene skal kun rengjøres med en lofri klut og uten rengjøringsmidler.

Versions

StoreSet Trak-SM505T WH

Målskisse

StoreSet
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Produkt detaljer
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