
OPTILUME Optimaalinen valaistuskokemus



Muotoilu

Optilumen muotoilussa pinnat ja materiaalit 

luovat harmonisen kokonaisuuden, jossa myös 

häikäisysuojalla on tärkeä rooli osana valaisimen 

muotokieltä.

Valaisimeen suunniteltu ura luo vaikutelman 

kahdesta valaisinrungosta. Samalla se korostaa 

valaisimen minimalistista ja siroa kokoa. 

Optilume on niin pieni, suoraa ja epäsuoraa valoa 

luova valaisin, kuin se teknisesti on mahdollista.

Valaisimen runko on suulakepuristettua 

alumiinia. Perinteisen valkoisen lisäksi valaisin 

on saatavana myös mustana ja avantgardistisen 

samppanjan värisenä. Optilumen kolme eri 

pituutta antavat mahdollisuuden suunnitella 

valaistusta tilan kalustuksen ja rakenteiden 

mukaan.







Hallittua valaistusta

Oplumessa käytetään Beta Opti –häikäisysuojaa, 

jonka batwing-valonjako luo häikäisemätöntä 

ja sopivasti kontrasteja luovaa valaistusta 

työskentelypinnoille. Valaisimeen integroidun 

teknisen kalvon ansiosta ylävalo jakautuu 

tasaisesti, eikä valon voimakkuus nouse liian 

kirkkaaksi kattopinnoilla.

Eri valovirtavaihtoehdot sekä 3000 ja 

4000 K värilämpötilat tarjoavat runsaasti 

mahdollisuuksia erilaisten valaistusratkaisujen 

suunnittelemiseen. Suurempi valovirta voi 

tarjota hyvän ratkaisun varttuneempien ihmisten 

lisääntyneeseen valontarpeeseen. Beta Opti 

täyttää standardin luminanssivaatimukset 

selvästi myös suuremmilla valovirroilla. 
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Suunniteltu ympäristöä ajatellen

Kun suunnittelemme uusia tuotteita, 

keskitymme energiatehokkuuteen, älykkäisiin 

valonohjausratkaisuihin sekä kehittyneeseen led-

tekniikkaan. Haluamme luoda valaistusratkaisuja, 

jotka kestävät pitkälle tulevaisuuteen.

Myös Optilumessa toteutuu tavoitteemme luoda 

kestävän kehityksen mukaisia valaistusratkaisuja. 

Käytössämme on uusimmat tekniset 

ratkaisut, raaka-aineiden optimointi sekä 

ympäristöystävälliset valmistusmenetelmät.  

Optilumessa on CLO-vakiovalojärjestelmä 

(Constant Light Output) vakiona. Sen avulla 

valaisimen valovirta säilyy vakiona koko käyttöiän 

ajan, ja samalla säästetään energiaa.
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