
Πλήρης δυνατότητα
διαμόρφωσης του
κρεμαστού φωτιστικού
για καταστήματα
CustomCreate

Οι έμποροι λιανικής πώλησης επιζητούν τη δημιουργία ενός ευχάριστου περιβάλλοντος και
την ανάδειξη του εμπορεύματος στο κατάστημά τους με το κατάλληλο φως από όμορφα
σχεδιασμένα προϊόντα. Τα κρεμαστά φωτιστικά μπορούν να προσελκύσουν την προσοχή
σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του καταστήματος και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη
δημιουργία ζωνών στο κατάστημα. Το CustomCreate παρέχει στα καταστήματα τα πιο
πρόσφατα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας LED και παρέχει επίσης τη δυνατότητα
φωτισμού τμημάτων του καταστήματος με ειδικές συνταγές φωτισμού της Fresh Food,

επιτρέποντας πολλά εφέ φωτισμού και έντασης, χάρη στους ενσωματωμένους
ανακλαστήρες PerfectAccent. Επιπλέον, για να ταιριάξει με το συγκεκριμένο περιβάλλον
του καταστήματος και την εμπορική επωνυμία, το εξωτερικό σκίαστρο του προϊόντος έχει τη
δυνατότητα πλήρους διαμόρφωσης όσον αφορά το χρώμα, τη διαφάνεια, το μοτίβο και τη
μορφή. Αυτό το εξωτερικό σκίαστρο μπορεί επίσης να αλλάξει εύκολα χωρίς να χρειαστεί να
ανάψετε το φως ή να αποσυνδέσετε το φωτιστικό.

Οφέλη
• Ένα ιδιαίτερο διακοσμητικό στοιχείο στο κατάστημα, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
να τονίσει την εταιρική ταυτότητα και να δημιουργήσει ζώνες μέσα στο κατάστημα

• Με την δυνατότητα που παρέχουν οι ειδικές συνταγές φωτισμού της Fresh Food, το
CustomCreate μπορεί να τονίσει ακόμα περισσότερο την παρουσίαση των φρέσκων
προϊόντων στα ράφια

• Με πλήρη δυνατότητα διαμόρφωσης, επιτρέποντας στα καταστήματα να το ταιριάξουν
την πιο πρόσφατη εταιρική τους ταυτότητα και τα μηνύματα του καταστήματος

• Εύκολη τοποθέτηση και εγκατάσταση. Δεν απαιτείται το κλείσιμο του καταστήματος ή των
καταστημάτων όταν πρέπει να τοποθετηθούν τα νέα φωτιστικά.
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Χαρακτηριστικά
• Μέγιστη απόδοση φωτισμού έως 8.000 lm για εγκαταστάσεις με αυξημένο ύψος
τοποθέτησης

• Πλήρης δυνατότητα διαμόρφωσης σχεδιασμού όσον αφορά το χρώμα, τη διαφάνεια και
την υφή που μπορούν να επιλεχθούν

• Διαθέτει ανακλαστήρα PerfectAccent που προσφέρει υψηλό LOR και έναν όμορφο και
ομαλό φωτισμό

• Δεν απαιτούνται εργαλεία για την πρόσβαση στα εξωτερικά εξαρτήματα
• Έτοιμο για να συνδεθεί στο λογισμικό πλοήγησης Interact Indoor (έως 4.900 lm)

• Διατίθεται ειδικό φάσμα φωτός για να τονίζει την εμφάνιση και να επεκτείνει τη διάρκεια
ζωής των φρέσκων προϊόντων, όπως το κρέας, τα ψάρια, τα λαχανικά, το ψωμί και τα
γλυκά, τα φρέσκα φρούτα και τα λουλούδια.

Εφαρμογή
• Σουπερμάρκετ
• Χώροι φιλοξενίας
• Μεγάλα καταστήματα λιανικής

Versions

Λεπτομέρειες για το προϊόν
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