Vähittäiskaupan maailman
valaiseminen
Lamppuja, valaisimia ja valaistuksen
ohjausta on tarkasteltava sekä
yksilöllisesti että kokonaisvaltaisesti
vähittäiskaupan ympäristön
suunnittelussa.

Tehokas valaistussuunnittelu
edellyttää ymmärrystä valaistavien
kohteiden tärkeimmistä
ominaisuuksista – ja siitä, miten ne
vastaavat valoon.

Jokaisella on oma roolinsa, mutta
osien summa
luo tunnelman ja identiteetin, jotka
voivat täydentää tuotemerkkiäsi ja
saada sen erottumaan muista.

Tämä pikaopas tarjoaa
yleiskatsauksen sopivista ratkaisuista
erilaisiin vähittäiskaupan
ympäristöihin ja niihin sisältyviin
tiloihin.

Nykyisin LED-valaistusratkaisun pitäisi:

· Parantaa energianhallintaa
· Parantaa kokemusta myymälän
sisällä

Elintarvikeliike

Muoti

Esittelytila

Hätätilanteessa

· Ottaa huomioon tulevat
korjaukset ja muutokset

· Tuoda lisäarvoa yrityksellesi

Vähittäiskaupan valaistus
ruokakaupassa
Saa tuote näyttämään herkulliselta
ja houkuttelevalta.
Elintarvikkeiden valonlähteillä
tulisi olla hyvät värintoistoominaisuudet, jotta ne voivat
tuoda esiin erilaisten tuotteiden
vivahteita.Värilämpötila vaikuttaa
myös ulkonäköön.

KUVAUS

SOLUTIONS

Hedelmät ja vihannekset
näyttävät hyviltä keskilämpöisten valonlähteiden
alla.

Pinta- ja riippuvalaisimet:
Yhtenäinen valon jakautuminen, joka parantaa
valaistustilaa, matala profiili helppoon
asennukseen

Leivät
näyttävät parhaalta, kun ne valaistaan
lämpimämmillä, kellertävillä lampuilla.

Liha ja leikkeleet
punertavampi valokorostus on suositeltava,
mutta välitettynä aina tasapainoisessa ja
yhdenmukaisessa värissä.
Kala
näyttää parhaalta melko kylmässä valaistuksessa.

Hylly Esillepanot
Ruoka ja juoma eivät ole vain välttämättömyyksiä.
Optimaalinen valaistus parantaa pakattujen
tuotteiden vetovoimaa, mikä houkuttelee
asiakkaita ostamaan.

Myyntitilat
Aseta selkeät huomiopisteet niin, että hyllyillä ja
erityispaikoissa olevat tavarat eivät ainoastaan vie
kuluttajien huomiota. Ympäristön valaistuksen
pitäisi luoda tunnelma, joka saa vaeltamaan
myymälässä. Ensiluokkaiset tuotteet vaativat
huippulaadukkaita ratkaisuja. Esittele tärkeitä
myyntialueita, helpota tietojen lukemista ja luo
jatkuvasti muuttuvia myynninedistämistoimia.

Suodattimet
Parantavat tuotteen väriä ja pitävät ympäristöt
stimuloivina, raikkaina ja jäsenneltyinä
Kohdevalaisimet
Vetävät katseen puoleensa
Kiskovalaistus
On erilaisten säteilykulmien ansiosta
ihanteellinen kaikkien alueiden valaisemiseen
Alasvalot:
tarjoavat sunnittelun joustavuutta

Vähittäiskaupan valaistus
muotiin
Odotetaan muotia ja
lisäävät jyrkkyyttä, lisäävät
asumiskerrointa, tekevät
asiakkaista tuntuu hyvältä ja
lisäävät myyntiä.
Tee ilmoitus uusiin
muotisuunnitteluihisi kehittyneen
valaistuksen avulla.

KUVAUS

SOLUTIONS

Ikkuna Esillepano
Houkuttele ihmisiä liikkeeseesi, viekoittele ostajia
esittelemällä tuotteita ja teemoja ja asettamalla
oikea tunnelma. Luovuus on avaintekijä
mallinukkien tiukasta kohdevalaistuksesta
jatkuvasti muuttuviin LED-väripesuihin saakka.
Yhdistämällä erilaisia valaistusratkaisuja ikkunnat
voidaan muuntaa yhdessä yössä heijastamaan
vaihtuvia muoteja, vuodenaikoja tai kampanjoita.

LED-nauhat
Luovat vaikutelman nopealla ja helpolla
asennuksella

Down lights, Wall Washing, Pendant, Color

Kiskoihin kiinnitetyt kohdevalaisimet
T~arjoaa suurta joustavuutta kokoonpanossa
Kohdevalaisimet
Vetävät katseen puoleensa

Myyntitilat
Ilmaise tuotemerkkisi tyyliä.Suojele kankaiden ja
värien kauneutta.Käännä mielenkiinto myyntiinD

Upotettu kohdevalaisin
vie vähemmän tilaa, peittää “ruman katon”

Down lights, Wall Washing, Pendant, Color Blasting,

Riippuvalaisimet
luovat painopisteitä monenlaisissa tyyleissä

Pendant,

Kassavirkailija, kassalaite ja pöytä
Kiinnitä huomio näihin alueisiin ja helpota niiden
löytämistä. Ajattele työntekijöiden hyvinvointia
ja mukavuutta. Valaistuksen on oltava toimiva ja
kaunis.
Down lights, Wall Washing,

Sovitustilat
Asiakkaiden mukavuus on erittäin tärkeää
sovitustiloissa. Tärkeä alue ostopäätösten
tekemiselle. Valon asento, värilämpötila,
värien välittyminen – ne kaikki vaikuttavat
ostopäätökseen.

In-store Display
Heijasta esillä olevien vaatteiden ominaisuuksia.
Esittele tuotteita erikseen rakentamalla
valaistusratkaisuja esillepanoyksiköihin.Down lights,
Wall Washing, Pendant, Color Blasting

Seinäpesu:
Tee alueesta erottuva
Väripuhallus
Huomion kiinnittämiseen sekä draaman
ja luonteensiihen, mikä voisi muutoin olla
tavallinen kassa-alue
Alasvalot:
tarjoavat sunnittelun joustavuutta
Tunnelmavalaisimet
muutu älykkääksi asiakkaan mukaan
ohjautuvalla valaistusvaihtoehdoilla

Vähittäiskaupan valaistus
näyttelytiloissa
Todellisen arvon tai kauneuden
omaavat valaistustuotteet vaativat
harkittua lähestymistapaa.
Ensiluokkaiset tuotteet vaativat
ensiluokkaisia ratkaisuja.

KUVAUS

SOLUTIONS

Näyteikkuna
Houkuttele ihmisiä liikkeeseesi, viekoittele
ostajia esittelemällä tuotteita ja teemoja ja
asettamalla oikea tunnelma. Yhdistämällä erilaisia 
valaistusratkaisuja ikkunnat voidaan muuntaa
yhdessä yössä heijastamaan vaihtuvia muoteja,
vuodenaikoja tai kampanjoita. Down lights, Wall

Pinta- ja riippuvalaisimet:
yhtenäinen valon jakautuminen, joka parantaa
valaistustilaa, matala profiili helppoon
asennukseen

Washing, Pendant, Color Blasting

Myyntialue
Autot, design-esineet, elämäntapatuotteet –
kaikki täytyy valaista niiden ominaisuuksiensa
mukaan. Tilava arkkitehtuuri on haaste: sen
varmistamiseksi, että huoneet ja esillepanot
näyttävät parhaimmiltaan, ympäristön valaistuksen
ja huomiopisteidenon toimittava harmonisesti
yhdessä.

LED-nauhat
Luovat vaikutelman nopealla ja helpolla
asennuksella
Kiskoihin kiinnitetyt kohdevalaisimet
T~arjoaa suurta joustavuutta kokoonpanossa
Kohdevalaisimet
Vetävät katseen puoleensa
Riippuvalaisimet
luovat painopisteitä monenlaisissa tyyleissä
Seinäpesu
Tee alueesta erottuva
Upotettu modulaarinen
Matala profiili yhtenäisellä valovirralla

SOLUTIONS

Hätätilanteessa
Vähittäiskaupan valaistuksen on
toimittava sekä työntekijöiden
että asiakkaiden parhaiden
etujen mukaisesti etenkin
hätätilanteessa.Kaikkien
muiden kiinteistöjen kuin
kotitalouksienoikeudellinen
vaatimus on tarjota turvallinen
ympäristö jopa sähköverkon
kaatuessa.
Työntekijöiden ja asiakkaiden
on voitava lähteä rakennuksesta
turvallisesti, ja turvallisten
poistumisteiden ohjauksen ja
näkyvyyden on oltava riittäviä.
Helposti tunnistettavat
hätävarusteet ja riittävä valaistus
ovat ratkaisevia hätäpalvelujen
kannalta.

Alasvalot:
Upotettuja tai pinta-asennettuja, ne ovat
ihanteellisia itse suoritettavaan testaukseen
sekä tavallisiin, avoimiin ja käytävillä oleviin
kokoonpanoihin

Pinnoilla käytettävät merkit ja
poistumistiemerkit
Ohjaamaan poistumisteille myös
sähköverkon kaatuessa

Turvallisuusratkaisut







Vaikka kaikki voitava on tehty tähän julkaisuun koottujen teknisten
yksityiskohtien tarkkuuden varmistamiseksi, tekniset ja suorituskykyä koskevat
tiedot muuttuvat jatkuvasti.Siksi nykyiset yksityiskohdat täytyy tarkistaa Feilo
Sylvania Europe Limitedin kanssa.
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