
LuxSpace Accent – de
beste energie-
efficiënte reeks voor
winkeltoepassingen.
LuxSpace Accent

Winkeliers worstelen steeds meer met almaar stijgende energieprijzen. Tegelijkertijd

moeten ze de lichtkwaliteit behouden waaraan ze gewend zijn, hebben ze

flexibiliteit nodig voor integratie in de architectuur en de juiste lichteffecten om de

blik van de klant te trekken. En last but not least: ze hebben behoefte aan

toekomstbestendige oplossingen die hen in staat stellen onderscheidende

concepten te realiseren in hun winkel. Doordat hij licht van hoge kwaliteit levert, een

krachtige bundel heeft en een uitstekend lichtrendement biedt, is LuxSpace Accent

de ideale energiezuinige oplossing met veel mogelijkheden voor hedendaagse

veeleisende winkeltoepassingen

Voordelen
• Aantrekken van winkelklanten met licht van hoge kwaliteit

• Armatuurontwerp past discreet in de winkel

• Goede energieprestaties, overeenkomend met CDM Elite maar met een veel

langere levensduur en totale eigendomskosten met een terugverdientijd van

minder dan drie jaar
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Kenmerken
• Hoog systeem rendement tot 110lm/W dankzij PerfectAccent reflectors met een

zeer hoge LOR (90%)

• Lumenpakketten van 1200 tot 4900 lm, passend bij de gelijkwaardige CDM

20/35/50/70 W MASTERColour Elite

• Keuze uit kleurtemperaturen: 2700, 3000 en 4000 K

• Kleurweergave-index 80 en 90

• Smalle, middelbrede, brede, zeer brede en ovale bundel verkrijgbaar

• Dimbare uitvoeringen

• Opties voor doorvoerbedrading mogelijk

Toepassing
• Winkels: mode en levensmiddelen

LuxSpace Accent
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