
Skab en fleksibel
salgsfremmende
butiksstemning
StoreSet

I nutidens detailbutikker handler det om at skabe oplevelser for at kunne tiltrække

og fastholde kunder. StoreSet tilføjer atmosfære til din butik ved at introducere

kontrast og ved at bryde de traditionelle kontinuerlige lyslinjer. En lang række former

for spots kombineret med fremragende lyskvalitet sikrer, at butikken skiller sig ud,

mens du samtidig kan skabe din helt egen atmosfære. StoreSet er let og kan nemt

sluttes til strømskinner. Installationen er enkel, og hvis du ønsker at ændre noget,

kan du ganske enkelt tilpasse belysningen ved at ændre armaturernes placering på

skinnen. Det gør StoreSet til et virkeligt fleksibelt værktøj til indstilling af

butiksatmosfæren.

Fordele
• Tilpasset butiksatmosfære med armatur med høj strøm og fleksibel placering, så

det passer til alle slags butiksdesign

• Fremragende lyskvalitet kombineret med høj effektivitet takket være et stort

udvalg af optikker

• Fremtidssikret løsning, der kan tilpasses kommende initiativer vedrørende layout

eller systemforbedringer
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Funktioner
• Fås med et bredt udvalg af lysstråler med Optisuit-optik

• 3C skinne (SM505T), Maxos fusionsstruktur (SM505S) eller indbygget installation

(RC505B

• Effektiv løsning: op til 170 lumen pr. watt (XA-version)

• Letvægts plastkonstruktion

• Lysstyring: Kablet (DALI) og trådløs forbindelse, indendørs

positioneringsmuligheder er tilgængelige til aktivering af vores intelligente Interact

for Retail- og Interact Pro-systemer

• Valg af farvekvalitet: standard, CRI90 og PremiumWhite

Anvendelsesområder
• Supermarkeder og store detailbutikker

• Detailhandel

Advarsler og sikkerhed
• Skærmen og de optiske overflader må kun rengøres med en fnugfri klud og uden rengøringsmidler.

Versions

StoreSet Trak-SM505T WH

Målskitse

StoreSet
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Oplysninger om produktet
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