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Οι ιδιοκτήτες και οι ένοικοι κτηρίων θέλουν φωτισμό συμβατό με τα πρότυπα φωτισμού
γραφείων. Θέλουν επίσης υψηλή ποιότητα φωτός, χαμηλότερο κόστος ενέργειας και
χαμηλότερο κόστος συντήρησης. Αυτός είναι ο λόγος που όλο και περισσότεροι άνθρωποι
εφαρμόζουν λύσεις «επιφάνειας φωτός», οι οποίες παρέχουν άνετο και διάχυτο φωτισμό
χωρίς θάμβωση, καθώς και ευελιξία και μινιμαλιστική αισθητική. Το SlimBlend τα παρέχει
όλα αυτά και ακόμα περισσότερα. Χρησιμοποιεί το φως που «παγιδεύεται» κάτω από την
κάλυψη για να δημιουργήσει μια ανεπαίσθητη λάμψη, με ομαλή μετάβαση στο άκρο,

μειώνοντας την αίσθηση φωτεινότητας και συνδυάζοντας το φως με την οροφή - για ένα
ακόμα πιο άνετο περιβάλλον εργασίας. Το SlimBlend μπορεί επίσης να αποτελεί μέρος
ενός συνδεδεμένου συστήματος φωτισμού και να ενσωματωθεί στην υποδομή
πληροφορικής, επιτρέποντας τη συλλογή δεδομένων για τη χρήση, ώστε να μειωθεί
περαιτέρω το κόστος ενέργειας. Επίσης, επειδή τα φωτιστικά SlimBlend είναι πραγματικά
λεπτά, δίνουν τη δυνατότητα για ευκολότερη εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού στο διάκενο
της ψευδοροφής. Επιπλέον, προσφέρουν μια πολύ μεγάλη ποικιλία επιλογών, για να
διασφαλιστεί ότι μπορούν να αξιοποιηθούν σε όλους τους τύπους κτηρίων. Αυτά τα
φωτιστικά με όψη κορυφαίας ποιότητας διατίθενται σε τετράγωνη και ορθογώνια σχεδίαση,

ενώ μπορούν να είναι χωνευτά, τοποθετημένα σε επιφάνεια ή κρεμαστά. Προσφέρουν
επίσης μια καλή ισορροπία μεταξύ αρχικού κόστους και απόδοσης της επένδυσης, οπότε
όλοι μπορούν να απολαύσουν φως υψηλής ποιότητας σε συνδυασμό με διακριτική
σχεδίαση.

Οφέλη
• Μοναδικός συνδυασμός αρχοντικής όψης και αίσθησης με απόδοση
• Λιγότερος συνωστισμός στην αρχιτεκτονική οροφής
• Ενσωματωμένος αισθητήρας το καθιστά έτοιμο για συνδεδεμένα συστήματα φωτισμού
• Μειωμένος χρόνος και κόστος εγκατάστασης
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Χαρακτηριστικά
• Κορυφαία απόδοση στην κατηγορία, υποστηρίζει οικολογική σχεδίαση κτηρίου
• Καλή ισορροπία μεταξύ αρχικού κόστους και απόδοσης της επένδυσης, απόσβεση εντός

3 ετών
• Ενσωματωμένος αισθητήρας για (συνδεδεμένα) συστήματα φωτισμού με δυνατότητα
πρόσθετης εξοικονόμησης ενέργειας, συλλογής δεδομένων

• Το φως κινείται προς τα άκρα του φωτιστικού για να διασφαλίζει ότι συνδυάζεται με την
αρχιτεκτονική της οροφής

• Ξεκούραστος φωτισμός, συμβατός με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων, χωρίς θάμβωση,

με χρήση Οπτικού συστήματος με μικροφακούς

Εφαρμογή
• Γραφεία
• Κλάδος υγείας
• Κλάδος εκπαίδευσης

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων
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