
Teljes mértékben
testreszabható
függesztett lámpatest
a kereskedelemhez
CustomCreate

A kereskedők kellemes hangulatot szeretnének teremteni, és olyan világítási

megoldásokat keresnek, amelyek a lehető legkedvezőbben, a megfelelő fényben

mutatják be az árucikkeket. A függesztett lámpatestek az üzlet egy-egy pontjára

tudják irányítani a vásárlók figyelmét, és zónákat tudnak létrehozni az üzletekben. A

CustomCreate biztosítja az üzletek számára a LED technológia legújabb előnyeit,

ráadásul speciális „Friss élelmiszer” fénybeállításokkal tudja megvilágítani az üzlet

egyes részeit, míg a PerfectAccent reflektorok többféle fényhatást és intenzitást

biztosítanak. A kereskedelmi környezetek és márkák tökéletes kiszolgálása

érdekében a termék burkolata teljes mértékben testreszabható a szín, áttetszőség,

mintázat és forma tekintetében. A burkolat könnyedén, a lámpa kikapcsolása vagy a

lámpatest leszerelése nélkül cserélhető.

Előnyök
• Az üzletekben dekoratív elemként, márkajelzésként, illetve terek elkülönítésére is

használható

• „Friss élelmiszer” fénybeállításokkal javítja a polcokon lévő friss termékek

látványát

• Teljes mértékben testreszabható, így mindig a kereskedők márkájának és

üzletének legújabb üzeneteihez igazítható

• Könnyen rögzíthető és felszerelhető; új lámpák telepítéséhez nem kell bezárni az

üzleteket vagy módosítani a dizájnjukat
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Szolgáltatások
• Akár 8000 lm maximális fénykibocsátás a magas szerelési magasságú helyekhez

• A színe, áttetszősége és textúrája teljes mértékben testreszabható

• A PerfectAccent reflektorok magas fénykibocsátási arányt (LOR) és sima

fényhatást biztosítanak

• A külső díszítőelemek szerszámok nélkül szerelhetők

• Készen áll az Interact Indoor navigációs szoftveralkalmazáshoz való

csatlakoztatásra (akár 4900 lm)

• Speciális fényspektrum áll rendelkezésre a friss termékek – például hús, hal,

kenyér és pékáruk, friss gyümölcsök zöldségek, valamint virágok – látványának

javítására és eltarthatóságuk növelésére.

Alkalmazás
• Áruházak

• Vendéglátóipar

• Nagykereskedések
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Termék részletei
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