
LuxSpace Square,
infälld – hög
effektivitet, visuell
komfort och elegant
design
LuxSpace square, recessed

Våra kunder är alltid intresserade av att optimera sina resurser, såväl löpande

kostnader för t.ex. energi som de anställdas tid och arbete. Därför är

energibesparingar en viktig prioritering, men samtidigt får det inte ha en negativ

inverkan på medarbetarna som behöver ha en trivsam arbetsmiljö för att kunna vara

produktiva, eller kunderna som vill att besöket i butiken ska vara en trevlig

upplevelse. LuxSpace är den perfekta kombinationen mellan effektivitet, komfort

och design, och tummar inte på prestandan (färgåtergivning- och enhetlighet). Med

ett brett urval av alternativ kan önskad atmosfär skapas, oavsett

användningsområde.

Fördelar
• Den effektivaste i sin produktklass

• Skapar ett mjukt, naturligt ljus med garanterat hög visuell komfort

• Smälter perfekt in i taket tack vare den tunna smala listen. Utföranden utan list

passar perfekt i gipstak.
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Funktioner
• Välj mellan fyra olika optik: högglanspolerad, fasetterad, matt och vit

• Listfärger: högglanspolerad metalliserad yta, vit (RAL9010), grå, svart (RAL9004)

som standard (övriga RAL-färger finns vid förfrågan)

• Finns i utföranden utan list

• Uppfyller normerna för användning som central nödbelysning med DC-matning

• Flera tillval: nödbelysning (ett batteri, 3 timmar) samt genomgående kabel

Användning
• Kontor

• Butik

• Sjukhus

• Hotell

• Flygplatser

Versions

IPPR DN570Bi 0051

Måttskiss
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