Lighting

Corp de iluminat
suspendat, care poate
fi personalizat, pentru
magazine
CustomCreate
Retailerii doresc să creeze o atmosferă plăcută și să îmbunătățească aspectul
produselor din magazine cu lumina adecvată și așezându-le cât mai bine. Corpurile
de iluminat suspendate pot atrage atenția către o anumită parte a magazinului și pot
fi folosite pentru a delimita diferite zone din magazin. CustomCreate oferă
magazinelor cele mai noi beneficii ale tehnologiei LED și poate ilumina, de
asemenea, zone din magazin cu rețete de lumini Fresh Food dedicate, făcând
posibilă aplicarea mai multor efecte luminoase și intensități mulțumită reflectoarelor
PerfectAccent încorporate. Mai mult, pentru a se potrivi perfect cu interiorul
magazinului și liniei de brand, partea exterioară a produsului poate fi personalizată
din punct de vedere al culorii, transparenței, modelului și formei. Această parte
exterioară poate fi, de asemenea, schimbată cu ușurință, fără a fi necesară stingerea
luminii sau demontarea corpului de iluminat.

Beneficii
• Un element decorativ distinct în magazin, care poate fi folosit pentru a pune în
evidență brandingul și pentru a delimita diverse zone în cadrul magazinului
• Datorită unor rețete de lumină speciale Fresh Food, CustomCreate poate
îmbunătăți și mai mult prezentarea produselor proaspete pe rafturi
• Complet personalizabil, acesta permite retailerilor să afișeze întotdeauna cele mai
noi mesaje de branding și de magazin
• Ușurință de montare și instalare, nu este necesară închiderea magazinului și nici
alte intervenții în magazin atunci când trebuie instalate lumini noi.
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Caracteristici
• Flux luminos maxim de până la 8.000 lm pentru instalații montate la înălțimi mari
• Design ce poate fi complet personalizat în orice culoare sau translucid și textura
poate fi aleasă după bunul plac
• Echipat cu reflector PerfectAccent, care oferă un randament luminos (LOR) ridicat
și un efect discret de lumină uniformă
• Acces fără scule la componentele de design exterior
• Pregătit pentru a fi conectat la aplicația de navigație Interact Indoor (până la
4.900 lm)
• Spectru luminos special creat pentru a îmbunătăți aspectul și pentru a prelungi
termenul de valabilitate al produselor proaspete precum carnea, peștele,
legumele, pâinea și produsele de patiserie, fructele și florile.

Cerere
• Supermarketuri
• industria hotelieră
• Mari lanțuri de magazine

Versions

Detalii produs
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