Lighting

Plně přizpůsobitelné
závěsné svítidlo pro
obchody
CustomCreate
Obchodníci chtějí vytvářet atraktivní atmosféru a zvýraznit zboží ve svých
obchodech tím správným osvětlením a skvěle ladícími produkty. Závěsná svítidla
umí přitáhnout pozornost ke konkrétní části obchodu a lze je použít k vytvoření zón
na prodejní ploše. Svítidlo CustomCreate poskytuje obchodům ty nejmodernější
výhody technologie LED a dokáže také osvětlit zóny na prodejní ploše speciálními
světelnými efekty Fresh Food. Díky integrovaným reflektorům PerfectAccent nabízí
mnoho světelných efektů a intenzit osvětlení. Aby svítidlo zcela ladilo s prostředím
daného obchodu a značkou, jeho vnější stínidlo je plně přizpůsobitelné, pokud jde o
barvu, průsvitnost, vzor a tvar. Toto vnější stínidlo lze také jednoduše změnit bez
nutnosti zhasnutí světla nebo demontáže svítidla.

Výhody
• Výrazný dekorativní prvek v obchodě, který lze použít ke zvýraznění obchodních
značek a vytvoření zón v rámci prodejní plochy.
• Svítidlo CustomCreate nabízející speciální světelné efekty Fresh Food pro
vytvoření světelné atmosféry pro pultový prodej dokáže ještě více zvýraznit
prezentaci čerstvých produktů v regálech.
• Plně přizpůsobitelné svítidlo umožňuje obchodníkům vždy zvýraznit jejich
nejnovější značky a sdělení v dané prodejně.
• Snadná montáž a instalace bez nutnosti zavírat obchody nebo měnit design
obchodu, když je potřeba nainstalovat nové osvětlení.
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Vlastnosti
• Maximální světelný tok až 8 000 lm pro instalace s vyšší montážní výškou.
• Svobodně si lze zvolit plně přizpůsobitelný design, pokud jde o barvu, průsvitnost
a texturu.
• Svítidlo je opatřené reflektorem PerfectAccent nabízejícím vysokou účinnost (LOR)
a krásně plynulý světelný efekt.
• Přístup k vnějším konstrukčním součástem bez použití nářadí.
• Příprava na připojení k softwarové aplikaci interiérové navigace Interact Indoor (až
4 900 lm).
• K dispozici jsou specifická světelná spektra pro vylepšení vzhledu a prodloužení
skladovatelnosti čerstvých výrobků, jako je maso, ryby, zelenina, chléb a pečivo a
čerstvé ovoce, zelenina a květiny.

Aplikace
• Supermarkety
• Pohostinství
• Velký maloobchod

Versions

Detaily o výrobku
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