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VALAISTU ALAKATTO KUVALLA

TUO LUONTO SISÄLLE

Valaiseva alakattomme tuo haluamasi tunnelman sisätiloihin. Voit valita tilaa-
si sopivan kuva-aiheen, kuten esimerkiksi kaupunkitaivaan tai luontokuvan, 
jolloin osastolle tai tietyn tuoteryhmän ympärille voidaan luoda toivottu ym-
päristö. 

Kangas pingotetaan ohuen (1,2 mm) alumiinirungon ympärille ja valaistaan 
yläpuolelta jolloin saadaan aikaan tunne siitä, että luonto tulee sisälle.

KUIN 
KATTOIKKUNA
Kattoon asennettava LED-valaistu 
valovaatikko, johon voidaan tulos-
taa haluttu kuva-aihe. Kuvan avulla 
tilaan saadaan luotua tuntu kattoik-
kunasta.

Tunnelma muuttuu nopeasti kan-
gasta ja kuva-aihetta vaihtamalla. 



AINUTLAATUINEN VALOTUOTE

Kuvassa olevassa mallissa käytetty kokonaisuus on suunniteltu erityisesti 
katon mittojen mukaan. Yhden valolaatikon koko on 1500 mm x 1800 mm. 
Laatikoita voidaan yhdistellä ja tehdä juuri niin iso kokonaisuus kuin tarvitaan. 
Alumiinirunko voidaan maalata, jolloin se saadaan sopimaan sisustukseen 
paremmin. 
Alakatto sopii eri korkuisiin tiloihin, matalarakenteinen valolaatikko ripuste-
taan koukkujen ja vaijereiden avulla tukevasti kattoon.

OHEIS-
TUOTTEET
Valaistun alakaton kanssa voidaan 
käyttää lisävarusteena valokiskoi-
hin kiinnitettäviä LED-spottivaloja, 
joiden avulla tuotteisiin saadaan 
kohdistettua oikean sävyinen valo. 
Luontoelämystä voidaan korostaa 
tilaan ja kuvaan sopivalla ääni-
maailmalla. 



VALAISTU ALAKATTO KUVALLA

YLEISESTI
•	 Kankaat vaihdettavissa, jolloin kuva saa-

daan helposti muutettua uuteen
•	 Himmennettävä valo
•	 Virtalähteenä mukana toimitettu DC 24V 

150W muuntaja
•	 Alhainen energiankulutus (energialuokka A)
•	 Ei sisällä elohopeaa
•	 Asennettavissa monenlaisiin kattomateri-

aaleihin
•	 Huomaamaton alumiinirunko voidaan 

maalata tilaan sopivaksi tai koteloida pii-
loon (vakioväri musta)

•	 Lisävarusteena valokiskoihin kiinnitettävät 
LED-spottivalot joiden avulla valon sävy 
saadaan korjattua oikeanlaiseksi 

•	 Elämyksen korostamiseksi oheistuotteena 
voidaan käyttää kuvaan ja tilaan sopivaa 
äänimaailmaa, kuten linnunlaulua

•	 LEDien lukumäärä: 252kpl
•	 Valon väri/värilämpötila: 6000K
•	 Elinikä: 50 000 tuntia
•	 Toimii lämpötiloissa: -20 C + 40 C
•	 Paino: 24 kg
•	 Valolaatikon koko: 1800 mm - 1200 mm
•	 Valolaatikoita voidaan yhdistää  
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