
Miellyttävää valoa
Glamox C77



32

C77-valaisimen alkuperäisenä ideana oli palata 
takaisin Glamoxin juurille ja luoda nykyaikaisen 
heijastintekniikan pohjalta sellainen valo, että 
voimme tarjota vaihtoehdon mikroprismaoptiikalle, 
joka hallitsee tämän päivän markkinoita. 
Heijastimessa on ensiluokkainen häikäisyn 
hallinta. Tämä yhdistettynä mallintavaan valoon 
luo tilaan ainutlaatuisen ja hyvin miellyttävän 
tunnelman. Valaisimen rakenne on kompakti ja 
tukeva; pyöristetyt kulmat ja selkeät linjat. Rakenne 
yhdessä heijastimien toistuvan kuvion kanssa antaa 
kokonaisuudelle harmonisen vaikutelman.

Muotoilijat:

 Magnus Hjelmås Hans Bleken Rud
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Virtaviivaiset muodot 
moderneihin sisätiloihin

C77 on sarja siroja valaisimia, joissa on pyöristetyt kulmat 
ja teollinen ulkonäkö. Selkeä, moderni muotoilu korostuu 
valaisinrungon valkoisen värin ansiosta. Valaisimen sil-
miinpistävän sileät pinnat sekä heijastimet tekevät tämän 
valaisinsarjan tunnistettavaksi samalla kun se sulautuu 
saumattomasti ympäristöönsä. Nämä ominaisuudet tekevät 
C77:stä luonnollisen valinnan moderneihin sisätiloihin, kuten 
toimistoihin, koulujen luokkahuoneisiin, sekä käytävä- ja 
työskentelytiloihin.
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Visuaalisen mukavuuden vuoksi
Tilan asianmukainen valaistus ei ole tärkeää ainoastaan 
näkemisen kannalta – se luo myös erityisiä hyötyjä, joilla on 
merkitystä tilan käyttäjille.

Oikea valaistus esimerkiksi luok-
kahuoneissa mahdollistaa parem-
man kommunikaation opettajien 
ja oppilaiden välillä. C77 antaa 
enemmän valoa sekä paremman 
näkösyvyyden, mikä on erityisen 
hyödyllistä koululaisille. On tärkeää, 
että oppilaat näkevät selvästi tau-

lulla olevat tiedot sekä paperimate-
riaalit työpöydällään. Lisäksi hyvät 
visuaaliset olosuhteet edistävät 
lasten hienomotoristen taitojen 
kehittymistä. Häikäisyn hallinta on 
tärkeää jotta voidaan varmistaa, 
että valo ei ole liian kirkas. Tämän 
vuoksi heijastintekniikka on loistava 

valinta kouluihin ja toimistoihin. Sillä 
voidaan ehkäistä päänsärkyä ja 
samalla varmistetaan hyvä näkömu-
kavuus. Värilämpötilan säädön 
lisääminen valaistusratkaisuun voi 
parantaa yleistä tunnelmaa kaikissa 
tiloissa; se voi auttaa keskittymi-
seen ja jopa lisätä tuottavuutta.
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Kattava, monipuolinen 
valaisinperhe
Ohut, futuristinen metallirunko on saatavana neliön tai suorakai-
teen muotoisena useassa eri koossa yhdistettynä tehokkaaseen 
hopeanharmaaseen, mustaan tai valkoiseen heijastinoptiikkaan. 
Jokaisen valaisinmallin silmiinpistävä symmetria luo valaisimelle 
erinomaiset mittasuhteet. Erilaiset asennusvaihtoehdot mahdol-
listavat yhtenäisen valaistusratkaisun. Taivutettu teräsrunko on 
maalattu valkoiseksi puhtaan ja siistin ulkonäön takaamiseksi.
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Valaisinversiot
Jokaisen valaisinmallin silmiinpistävä symmetria luo valaisimelle erinomaiset 
mittasuhteet. Erilaiset asennustavat ja optiikoiden värivaihtoehdot mahdollistavat 
yhtenäisen valaistusratkaisun.

Ripustettava Pinta-asennus UppoasennusOptiikka

Valkoinen

Hopeanharmaa

Musta

Alasvalot
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C77:n heijastimet on asetettu symmetrisesti riveihin tai neliön muotoihin muistuttaen alas-
valoryhmiä. Valaisimen häikäisysuoja yhdistää voimansa metalloitujen heijastimien kanssa 
vähentääkseen tehokkaiden LED-valonlähteiden häikäisyä - ei ainoastaan suoraan katselukul-
maan vaan myös tyypillisiin katselukulmiin koko huoneessa. Uusi optinen tekniikka varmistaa 
erinomaisen valon laadun.

Tämä erittäin tehokas valaisin yhdistää runsaan valaistusvoimakkuuden mukavan alhaiseen 
häikäisyyn. Luotettava C77 voidaan varustaa erilaisilla tunnistimilla energiatehokkuuden 
parantamiseksi. Tunnistimet on integroitu huomaamattomasti valaisimiin, jotta on mahdollista 
luoda älykäs ratkaisu ja samalla välttää visuaalista epäpuhtautta suunnittelussa. Vakioväriläm-
pötilat ovat 3000 K ja 4000 K, mutta myös Tunable White -versiot ovat saatavana tilauksesta 
parantamaan entisestään hyvinvointia ja suorituskykyä työpaikoilla.

Heijastinratkaisussa ylivertainen 
valonlaatu



1514

Älykäs, kestävä 
valaistus
Yhdistämällä premium-valaisimia 
älykkääseen tekniikkaan voimme tarjota 
valaistusratkaisuja, joissa on suuria etuja 
ja jotka on räätälöity yksilöllisten tarpeiden 
mukaan erilaisia käyttötarkoituksia varten.

Ominaisuudet, kuten 
päivänvalon- ja läsnäolon 
tunnistus vähentävät 
merkittävästi energianku-
lutusta: usein jopa 90 % 
tai enemmänkin sanee-
rauskohteissa. Älykkäällä 
energian käytöllä myös 
asennuksen käyttöikä 
pidentyy. Toinen etu 
älykkään valaistuksen 
käytössä on valon laadun 
optimointi. Sillä saavute-
taan erinomaista visuaa-
lista mukavuutta - kiitos 
ratkaisujen, jotka jäljitte-
levät päivänvalon ominai-
suuksia. 

Käyttöönoton yhteydessä 
erilaiset valaistustilan-
teet sekä toiminnallisuu-
den seuranta voivat olla 
asennettu ammattimai-
sen tarkasti. Tarjoamme 
langallisia ja langattomia 
valonohjausjärjestelmiä, 
jotka takaavat suuren 
joustavuuden ja skaalau-
tuvuuden ja ovat myös 
helppoja asentaa ja käyt-
tää. Yleisesti ottaen saat 
kestävämmän valaistus-
ratkaisun, joka mukautuu 
vastaamaan mihin tahansa 
tarpeeseen. 

“You define. We connect.”



Lisätietoja osoitteessa: www.glamox.fi

Glamox-konserni

Glamox on norjalainen teollisuusyritys, joka kehittää, valmistaa ja toimittaa
ammattivalaistuksen ratkaisuja maailmanlaajuisesti. Missiomme on tarjota kestäviä 
valaistusratkaisuja, jotka parantavat ihmisten hyvinvointia ja suorituskykyä. 

Korkea suorituskyky ja helppokäyttöisyys
Ratkaisuissamme korkea suorituskyky ja kestävyys 
yhdistyvät   helppokäyttöisyyteen ja yksinkertaisuu-
teen tarjoten ylivertaisen asiakaskokemuksen. Hyö-
dynnämme ratkaisuissamme viimeisintä tekniikkaa 
ja toimitamme sitä sukupolvien kokemuksella aidosti 
asiakkaitamme kuunnellen.

Laatumerkit ja omistautunut tuotetuki
Tarjoamme ratkaisumme laajan valaisinvalikoimam-
me avulla. Merkistä riippumatta jokaisen asiak-
kaamme tarpeet ovat palvelumme ytimessä. Olipa 
kyseessä esimerkiksi tuotantolaitos, sairaala tai 
toimistorakennus tavoitteemme on tarjota valais-
tusratkaisu, joka edistää parempaa elämää asia-
kasyrityksillemme ja kaikille niissä työskenteleville. 


