Valaisinkuvasto kausi 2019/2020. Valaisimet kotiin ja työpaikalle.

Asiantuntevaa palvelua alan erikoisliikkeessä

Ø 40 cm

Arkki valaisimet löydät sivulta 10.
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Kotimaiset
Arkki by Lovi
valaisimet

laistus on
Va

valomes

Trendikästä!

Atom
Kruunuvalaisin

Valaisimen muotoa voi
muuttaa kääntämällä
kupuosat eri asentoon.
Musta ja valkoinen.
Halo Design valaisimet löydät sivulta 6.

Cooper
Riippuvalaisin

• kiiltävä valkoinen lasi
• halkaisija 23,5 cm
• 1xG9, ei sis.

215,-

219,-

Avella Duo
Seinävalaisin

• kromi, opaalilasi
• 2x3,5W led 430lumen, 3000K
• korkeus 100 mm • leveys 303 mm • syvyys 144 mm
Airamin SPA IP44 mallisto, tutustu s. 4.

69,-

Laura Väreen
kauniit valaisimet
Pisarat ja Kielo
Sivulla 3.

Kuva: Aleksi Tikkala

Vuoden 2019
nuori muotoilija

Pimeässä
hohtava tähti

• sisä- ja ulkokäyttöön
• vihreä muovi
Sivulla 7.

Valomestarit jälleenmyyjäsi:

Avaa kuvastomme sivut valaistuksen maailmaan!

Ø 60 cm

49,90

Ø 78 cm

59,90

Tyylikäs

!

Log
Riippuvalaisin

• halkaisija 10 cm
• valaisinosan korkeus 24 cm
• kiinteä asennus, 1xE27,
ei sis.
• metalliosa väreissä
valkoinen, musta ja matta
messinki puusomiste

Cellar
Riippuvalaisin

• valaisinosan korkeus 50,5 cm
• halkaisija 32 cm
• 1 x E27, ei sis.
• koukku- ja pistotulppakiinnitys

139,-

239,-

Hitch
Valaisimet

• 1 x E27, ei sis.
• musta kangasvarjostin, metallijalka musta/
antiikkimessinki
• korkeus
säädettävissä

Lattiavalaisin
Korkeus
165,5 cm

• halkaisija 48 cm

Jubileum
Kruunuvalaisin

• musta, matta messinki, opaalilasi
• myös valkoisena runkovärinä
• valaisinosan korkeus 59 cm
• halkaisija 70 cm
• 12 x G9, ei sis.

299,-

Pöytävalaisin
Korkeus
64 cm

795,-

• halkaisija 35 cm

199,-

Houston Valaisimet
• musta ja valkoinen metalli
• 1 x E27, ei sis.

Pöytävalaisin

Planet
Riippuvalaisin

199,-

• akryylikristalli, kromi, koukkukiinnitys
• halkaisija 50 cm • korkeus 140 cm
• 30W led, 3000K

Oscar - savulasi
RiippuØ 24 cm
valaisin
• 1xE27, ei sis.

Ø 29 cm

99,90
2

69,90

Ø 40 cm

199,-

Comet
Kohdevalaisimet

• valkoinen • GU10 kanta,
ei sis. polttimoa

Pendulum
Riippuvalaisin

1-os.
seinä

• valkoinen
metalli, ruskea
nahkasomiste
• Ø 36 cm
• korkeus
140cm
• 1xE27, ei sis.

1-os.
katto

2-os.
seinä

59,-

25,-

99,-

29,-

3-os.
katto

• korkeus 45 cm
• jalustan Ø 16 cm
• katkaisija rungossa

49,-

Lattiavalaisin

• korkeus 145 cm • jalustan Ø 24 cm
• katkaisija ylhäällä varjostimessa

MOON
Led Plafondi

• koukkukiinnitys.
• valkoinen akryyli, säihkyvä
keskikehys, kromisomiste
• kaukosäädinmallin sävyä voi vaihtaa
3000K-6000K ja tehoa voi himmentää

Ø 39,5 cm
• 24W 4000K

75,-

79,-

Ø 39,5 cm

69,-

Ø 51 cm

• 36W 4000K

Ø 51 cm

115,-

• 24W kaukosäätimellä • 36W kaukosäätimellä

99,-

159,-

Asiantuntevaa palvelua alan erikoisliikkeessä.

Aiden
Kohdevalaisimet
• musta tai valkoinen
metalli, messingin
väriset somisteet
• E27 kanta, ei sis.
polttimoa
• katkaisija johdossa

Lattiavalaisin

• korkeus 150 cm
• leveys 30 cm
• syvyys 35 cm

139,-

Pöytävalaisin

Seinävalaisin

• korkeus 53 cm
• leveys 30 cm
• syvyys 16 cm

• suunnittelija Laura Väre
• halkaisija 20 cm
• varjostimen korkeus 30 cm
• 1 x E27, ei sis.
• 2 m kangasjohto
• koukkukiinnitys
• valkoinen metalli

• korkeus / syvyys 25 cm
• seinäkiinnitysosan
  halk. 12 cm

79,-

Giselle
Riippuvalaisin

Pisarat
ja Kielo
Riippuvalaisimet

69,-

119,-

• valkoinen laserleikattu metalli
• halkaisija 35 cm • 1 x E27, ei sis.

139,-

Valerie
Riippuvalaisin

89,-

• musta metallivarjostin,
ruskea nahkasomiste
• halkaisija 40 cm • 1 x E27, ei sis.
• varjostimen korkeus 20 cm

Margot
pitkävartinen
Seinävalaisin

79,-

• valkoinen metalli
• syvyys 20-60cm, korkeus 21cm
• 1 x E27, ei sis. • katkaisija rungossa

Puureuna
Plafondi

• valkoinen huurrelasi • valkolakattu,
wenge, ruskea, mänty, tammi
• koukkukiinnitys

Ø 27 cm

• 1 x E27, ei sis.

Tammi

Ø 37 cm

• 2 x E27, ei sis.

Tammi

99,119,129,139,-

Corona kristalli
Seinävalaisin

Ø 47 cm

• 3 x E27, ei sis.

• kromi, kristalli • 8W 480 lumen, 3000K
• pituus 40 cm • leveys 7 cm • syvyys 7 cm

Tammi

Perleto
Riippuvalaisin

159,- 179,Celine kristalli
Riippuvalaisin

139,-

• valkoinen, musta tai harmaa
metallivarjostin, valkoinen akryyli

498,-

• halkaisija 64 cm
• 2 kehää
• 3000K, 40W 2400lumen

Asiantuntevaa palvelua alan erikoisliikkeessä.

Ø 35 cm

Ø 48 cm

179,-

339,-

• 2 x E27, ei sis. • 3 x E27, ei sis.

3

Airam SPA IP44 mallisto
Fiora
Kasvivalaisin

• valkoinen polykarbonaattirunko
• 1xE27, sisältää 10W
led-kasvilampun
• europistotulpallinen
3 m johto,
kytkin
rungossa

Tarjous!

Pitkä Ancona valaisin

29,-

• vaakaan tai pystyyn • pistorasia päädyssä
• 7W led 500lumen, 3000K
• pituus 600 mm • leveys 50 mm
• syvyys 70 mm

119,-

Compact
-alasvalo, IP44

• valkoinen alumiinirunko
• 230V 7W led 600 lumen
3000K tai 4000K
• suunnattava, 36 asteen
valokiila

49,-

Amalfi
Seinävalaisin

• kromi, opaalilasi
• 4,5W led 240lumen, 3000K
• korkeus / syvyys 266 mm
• leveys 175 mm

Avella
Seinävalaisin
pistorasialla

59,-

• kromi, opaalilasi
• 4,5W led 240lumen, 3000K
• korkeus 185,5 mm
• leveys 80 mm • syvyys 134 mm

Avella Duo
Seinävalaisin

• kromi, opaalilasi
• 2x3,5W led 430lumen, 3000K
• korkeus 100 mm
• leveys 303 mm
• syvyys 144 mm

69,-

Camillus
Plafondi

Putz Plafondi
Ø 40 cm

• akryylikupu tähtitaivasefektillä
• 1600lumen 15W led, 4000K
• koukkukiinnitys
• koukkukiinnitys, sis. pistotulpan

49,95
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49,90

• IP44 • 30 x 30 cm • musta
• 18W led, 1650 lumen, 3000K
• leveys 30 cm, korkeus 3 cm
SwitchDimmer:
3-portainen himmennys vakiokytkimellä

Pienoisloistelamppuja
korvaavat
7,90
ledit
Alkaen
Loistelamppuja
korvaavat led-putket
Alkaen

Kimi
Pöytävalaisin

• valkoinen tai musta,
vaalea puu
• 1xE27, ei sis.
• korkeus max 50 cm
• syvyys 37 cm
• katkaisija johdossa

59,-

4

59,-

Asiantuntevaa palvelua alan erikoisliikkeessä.

8,90

Relief
Valaisimet

Seinävalaisin

• himmennin
• helmenvalkoinen päältä,
mattamusta sisältä
• 1 x GU10, sis. Led

Atom
Riippuvalaisin
• valkoinen lasi,
  musta metalli
• halkaisija 20 cm
• 1 x G9, ei sis.

Riippuvalaisin

• helmenvalkoinen päältä, mattamusta sisältä
• halkaisija 30 cm
• 1 xE27, ei sis.

179,-

210,-

149,-

Cato Q
Valaisimet
Pöytävalaisin

Uusi johtoväri!

Cooper
Riippuvalaisin

• kiiltävä valkoinen lasi
• halkaisija 23,5 cm
• 1xG9, ei sis.

Capo
Riippuvalaisin

219,-

• musta kangaspintainen johto,
valkoinen mattalasi
• halkaisija 25cm
• 1xE27, ei sis.

Led
-valosarjat
saunaan,
terassi- ja
koristevalaistukseen

Messinkikehys • (12-os. myös teräksen
värisenä), led. Monikäyttöinen valosarja.

6-os.
12-os.

59,79,-

9-os.
18-os.

6W 370lumen

Ø 12 cm

19,-

34,90

Betoniset
Riippuvalaisimet
puusomisteella
• 1 x E27, ei sis.

Lattiavalaisin

Ø 22,5 cm

149,-

Concrete 4
Concrete 1

12W
900lumen

18W
1340lumen

• valkoinen metalli, kirkas lasi
• koukkukiinnitys
• 1xGU10, ei sis.
• halkaisija 16,3 cm
• korkeus 19,3 cm

• E27, ei sis.

Pöytävalaisin

25,90

349,-

Plafondi

Oscar
Valaisimet

69,89,-

Ø 17 cm

Led
-panelivalot

125,-

• design Joakim Fihn
• harjattu messinkirunko
• 3-tehoinen led sisältyy
• katkaisija varjostinosassa ylhäällä
• korkeus 56,7 cm

69,-

19,90

Lucid
Riippuvalaisin

49,-

Seinävalaisin

19,90

Asiantuntevaa palvelua alan erikoisliikkeessä.

• kuparinvärinen
• 1 x E27, ei sis.

49,-

• 10 x G9, ei sis.

Säihkyvä! • halkaisija 40 cm
ALU
Kristallivalaisin 239,5

Ball Ball
Riippuvalaisimet

Riippuvalaisin
• vetokytkin lampussa
• 1 x E27, ei sis.

185,-

• valkoinen, savu
tai amber lasikupu

Ø 15 cm

• 1 x E14, ei sis.

95,-

Ø 25 cm

• 1 x E27, ei sis.

179,-

Ø 32 cm

• 1 x E27, ei sis.

239,-

TOWER
Valaisimet

• luonnonvalkoinen
kangasvarjostin

Pöytävalaisin
• musta runko
• 1 x E27, ei sis.

2-os.
Lattiavalaisin
• musta runko
• 2 x E27,
ei sis.

89,-

149,-

Seinävalaisin
• musta runko
• 1 x E27, ei sis.

59,Oslo valaisin

• musta tai valkoinen metalli,
tammi-somiste
Riippuvalaisin
Ø 16 cm • GU10, ei sis.

Atom
Kruunuvalaisin

215,-

• musta runko, valkoinen tai savulasi
• valaisimen muotoa voi muuttaa
kääntämällä kupuosat eri asentoon.
• 6xG9, ei sis.

Ø 24 cm • E27, ei sis.
Ø 40 cm • E27, ei sis.
Pöytävalaisin
• GU10, ei sis.
• kuvun Ø 16 cm

239,-

Ladattavat
soihtuvalaisimet
sisälle tai ulos
• IP65, ajastin
• mukana pöytäteline ja maapiikki

19,-

6

35,-

365,-

Lattiavalaisin
lasikuvulla

Ladattava
Read
Lattiavalaisin

• ulko- ja
sisäkäyttöön
• musta
• 3 sävyä
E14 - ja
E27 - kantaan,
G9 kantaan 3 liekkitoimintoa • himmennettävä

Liekkitoiminnolla
olevat lamput

219,-

Lattiavalaisin
• E27, ei sis.
• kuvun Ø 24 cm

• musta runko
• valkoinen opaalilasi tai
metallivarjostin väreissä
vihreä, musta tai harmaa
• 1 x E14, ei sis.

Ladattava
Mini Lighthouse
Pöytävalaisin

49,-

Seinävalaisin
• GU10, ei sis.
• kuvun Ø 16 cm

Carpenter
Valaisimet

69,-

• ulko- ja sisäkäyttöön
• suunnattava
• himmennettävä
• 3 sävyä
• musta
muovirunko

145,219,289,-

149,-

109,-

Kokometalli

99,-

Seinävalaisin
lasikuvulla

62,-

Kokometalli

55,-

Asiantuntevaa palvelua alan erikoisliikkeessä.

Assisi
Ladattava
Led-valaisin

49,90

• 3-tehoa led-valossa, kätevä
ottaa mukaan retkelle, mökille,
parvekkeelle
• ladattava USB- liittimestä tai
mukana tulevalla aurinkokennolla
• valaisin voi olla pöydällä tai
riippua omasta kahvasta
• harmaa, vihreä tai valkoinen

Pimeässä
hohtava tähti

Sisä- tai ulkokäyttöön
• vihreä muovi

Halkaisija 60 cm

49,90

Halkaisija 78 cm

59,90

Modena
Valaisimet
• musta,
  kirkas lasi
• E27, ei sis.

Pylväsvalaisin

• halkaisija 22 cm
• korkeus 98 cm

Ulkoseinävalaisin

65,-

• musta, kirkas lasi, E27
• korkeus 24 cm • leveys 22 cm
• syvyys 26 cm

Cremona
Valaisimet

• tummaharmaa • IP54

Ulkoseinävalaisin

• 2x3W led, sis., 3000K
• korkeus 19,5 cm
• leveys 8,5 cm
,90
• syvyys 11,5 cm
• valokiila säädettävissä

69

Pollarivalaisin

39,90

129,-

• tummaharmaa, IP54
• 8W led, sisältyy, 3000K
• korkeus 100 cm
• leveys 9 cm
• syvyys 14 cm
• valokiila säädettävissä

Söpö
Kettu

29,-

Sisä- tai ulkokäyttöön
• 32 lediä
• IP44
• korkeus 27 cm
• leveys 19 cm
• syvyys 17 cm

h to !
H u om a a m a to n jo
200-osainen
37,90
Valosarja
Sisä- tai ulkokäyttöön
- hentojohtoinen

V oi t oh ja ta
k ä n n y k ä ll ä !
• valosarjan toimintaa voi ohjata myös älypuhelimella tai tabletilla
• kirkas, hopea tai kuparijohto, ledin värisävy lämmin, amber
• APP- ohjattava

Asiantuntevaa palvelua alan erikoisliikkeessä.
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Pöytävalaisin

Koster
Kohdevalaisimet

• korkeus 47 cm

79,90

• GU10, ei sis.
• valkoinen, harmaa, musta,
  oxid tai bees
• himmennin rungossa
• taipuisa varsi

2-os.
Lattiavalaisin

• korkeus
140 cm

Seinävalaisin

159,-

Nipsuvalaisin

• katkaisija
johdossa

49,90

69,-

Smögen
Valaisinsarja

• valkoinen, harmaa,
musta, harjattu teräs
tai bees
• hyvä valoteho E27
kannasta, ei sisällä
lamppua.
• taipuisa varsi

1-os.
Lattiavalaisin

• korkeus 140 cm

109,-

Seinävalaisin

Lattiavalaisin

• katkaisija rungossa

55,-

• katkaisija ylhäällä
varjostimessa
• korkeus 145 cm

99,-

Pöytävalaisin

• katkaisija rungossa
• korkeus 45 cm

59,-

Nykytekniikka
ratkaisee monet
tekniset ongelmat!
Nykytekniikka mahdollistaa paljon hyviä ja käyttöä
helpottavia ominaisuuksia myös valaisimiin ja
lamppuihin. Tavallisella katkaisijalla tasohimmennettävät valaisimet ja lamput tarjoavat helposti riittävät
tunnelmat tilaan ja poistavat tarpeen asennuksia
vaativilta , kalliilta himmentimiltä.
Taso himmennettävät tai - kirkastettavat lamput syttyvät ensin joko täysin kirkkaimpaan tai himmeimpään versioon ja katkaisijaa käyttämällä pois/päälle

8

saadaan aikaan puoliteho ja uudelleen toistamalla
katkaisija pois/päälle saadaan noin 10% tai kaikkein
kirkkain teho aikaan, riippuen kummasta tehosta
lamppu on lähtenyt. Tasohimmennettävät lamput
ovat erityisen käteviä lattia- ja pöytävalaisimissa,
yövaloissa ja kattovalaisimissa. Oikeastaan missä
vaan.
3-tehoisia lamppuja saa jo lähes jokaiseen kantamalliin, kysy lisää myymälöistä!

Asiantuntevaa palvelua alan erikoisliikkeessä.

Säihke
Riippuvalaisin

• kromi/kirkas
• Ø 41 cm
• 5 x G9, ei sis.
Saatavana myös
plafondina

399,-

Väre
Valaisin

• Pitsimäinen metallipallo,
•1xE27, ei sis.
• valkoinen tai kulta

Ø 30 cm

139,-

Ø 40 cm

Luna
Seinävalaisin

• valkoinen metallirunko
• valkoinen kangasvarjostin
• USB latauspaikka
• 1 x E27, ei sis.
+ 1 x 3W led, sis.
• molemmille valoille oma
katkaisija

139,-

199,-

Kivi
Plafondi
tai
riippuvalaisin

139,-

• muotoiltu kirkas tai savunvärinen
lasi, metalliosat kromi
• halkaisija 30 cm • 1 x E27, ei sis.

Luotsi Plafondi

319,-

• halkaisija 58 cm • valkoinen metallireunus,
valkoinen akryyli • koukkukiinnitys • 6xE27, ei sis.
Luotsista myös riippu- ja seinävalaisin

Sonia Plafondi

• valkoinen/kirkas akryyli
• himmennettävä
• koukkukiinnitys, sis. kattopistokkeen
• 24W led, Ø 40 cm
1920 Lumen, 3000 K

• 36W led, Ø 50 cm
2880 Lumen, 3000 K

79,149,-

Cross-2
Plafondi

79,-

• valkoinen • halkaisija 40 cm
• 24W led, 1920 Lumen, 3000 K
• himmennettävä
• koukkukiinnitys, sis. kattopistokkeen

Bollen 5 LED
Riippuvalaisin

Javarus
Kristalliplafondi

• lasia ja kristallia, krominvärinen metallipohja
• halkaisija 45 cm
• 6 x G9, ei sis.
• rasiakiinnitys

259,-

• valkoinen tai kromipallo
• halkaisija 30cm
• helppo koukku- ja pistotulppakiinnitys
• 5 x 5W led, 2000 Lumen,
3000 K

Amanda
Riippuvalaisin

• päältä valkoinen tai
harmaa, sisäpinta himmeä
kulta
• halkaisija 38 cm
• 1 x E27, ei sis.

199,-

109,-

Asiantuntevaa palvelua alan erikoisliikkeessä.
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Lace
Paperitähti

• halkaisija 45 cm
• pitsimäinen paperi
• ei sis. johtoa

9,-

Vinter
enkelikoriste

24,90

• paristokäyttöinen
2xAA, ei sis.
• korkeus 23 cm
• keraaminen

Bird
Riippuva
lasikoriste

19,90

• led valot • paristokäyttöinen 1xAA, ei sis.
• ajastin • korkeus 14 cm • leveys 12 cm

Lighty
valosarja
paperitähtiin

Trainville
Koristekylä

• liikkuvalla junalla • ajastin
• halkaisija / korkeus 12 cm
• paristokäyttöinen 3xAA, ei sis.

• paristokäyttöinen
3xAA, ei sis.
• ajastin
,90

29,-

9

Anna
Rottinkitähti

Pääkallo
Pöytäkoriste

• led valot • ajastin
• paristokäyttöinen 3 x AAA, ei sis.
• koko: 12,5 cm x 13,5 cm x 18 cm

• natur
• halkaisija 45cm
• 3,5m kangaspintainen johto
pistokkeella • 1xE14, ei sis.

33,90

69,-

Tunnelmaa sisä- ja ulkotiloihin!
Terassi
lattiavalaisin

Firework
Led
koristevalo
solar
versiona
• ladattavissa auringonvalosta
• riippuva tai maahanpainettava

• IP65
• harmaa metallijalka,
valkoinen muovivarjostin
• E27, ei sis.
• korkeus 150cm
• halkaisija 37 cm
• 3 m liitosjohto pistotulpalla

25,90

169,-

Polyrottinki
Riippuvarjostin
Varjostin väreissä ruskea, harmaa ja musta.

35,-

Johto varjostimelle
• musta tai valkoinen
• 5 m kumikaapeli
• johtoon voi laittaa
muitakin E27 kantaan
sopivia varjostimia

25,-

Arkki by Lovi
Valaisimet

Kotimainen aaltopahvista
valmistettu valaisin Skirt.
Vekin raoista pääsevä valo
muodostaa kauniin helminauhan valaisimeen.
• Useita värejä pahvista,
saatavilla myös puupinnalla
Hinnat
alkaen:

Ø 40 cm

129,-

Ø 50 cm

219,-

Ø 60 cm

249,-

Useita eri värejä!
10

Asiantuntevaa palvelua alan erikoisliikkeessä.

Terveiset

Suomen
Valomestareiden
puheenjohtajalta
Kouvolasta!
Suomen Valomestarit jäsenliikkeet eri puolilla
Suomea ovat vuosien varrella olleet vahvasti
mukana Asuntomessuilla, kuten tänäkin vuonna. Meillä Kouvolassa oli ilo ja kunnia olla järjestämässä vuoden 2019 Asuntomessuja. Kouvolan messujen pääosassa oli sisustaminen,
senioriasuminen ja yhteisöllisyys, varsinainen
rakennustekninen esittely jäi sivurooliin.

Messujen sisustuksissa oli käytetty hyvin rohkeasti värejä ja valaisimet olivat monessa kohteessa pääosassa
näyttävyyden luomisessa. Kaikista valaistuksen avulla
tehdyistä herkuista ei Suomen kesän valoisaan aikaan
saatu messuilla oikeaa ja täydellistä kuvaa, mutta
messutalojen asukkaat pääsevät syksyn pimenevissä
illoissa nauttimaan sadosta. Vaikka valaisimet ja valot
eivät valoisaan vuodenaikaan päässeet parhaimpaansa, oli ilahduttavaa seurata, kuinka valaisimet
kuitenkin kiinnittivät huomiota ja ihastusta pelkällä
muodollaan, lisänä pimeään aikaan tulee vielä valo-ominaisuudet. Messut antoivat paljon ideoita kävijöille ja olennaista messuantia oli, että ideat ovat myös
kaikkien toteutettavissa ja kokonaisuuksista pystyi
poimimaan itselle sopivia osakokonaisuuksia.

Valaistuksella luodaan myös turvaa
Valaistuksella on monta tärkeää ja merkityksellistä
roolia taloissa, asunnoissa, pihalla ja yleensä elämässä. Valo tuo turvallisuutta, tunnelmaa ja tehoa. Valoa
tarvitaan turvalliseen liikkumiseen ja työskentelyyn
ja valon määrä olennaisesti vaikuttaa työtehoon ja
mielialaan. Kulkureittien valaisu tekee liikkumisesta
helppoa ja turvallista. Työtilojen valaisu helpottaa ja
tehostaa työskentelyä. Esimerkiksi keittiössä työskennellään terävien veitsien ja erilaisten koneiden kanssa,
jolloin on tärkeää, että tila on valaistu hyvin ja siinä
on mahdollistettu turvallinen toimiminen. Työtehoon
valolla on suuri merkitys, sekä valon määrällä että
valon sävyllä. Kirkas ja valkoinen valo antaa energiaa
ja tekee olosta reippaamman kun taas keltainen tai
punertava valo rauhoittaa ja luo tunnelmaa. Valon
teknillistyminen tuo paljon mahdollisuuksia, samasta
valaisimesta saa helposti eri valon sävyt ja tehot tai
polttimosta saadaan eri tunnelmat joko katkaisijalla
tai esimerkiksi älypuhelimella. Valo elää vuorokauden
rytmin mukaan ja mieleinen valaisin toimii sekä tehon
tuojana että tunnelman luojana.

Ammattilainen kertoo vaihtoehdoista
Valaisimet ovat nykyään merkittävä osa sisustusta ja
valaisimia saa tänä päivänä hyvin monenlaisia, eikä
ole enää ihan sama mitä kattoon laitetaan, josko edes
kattoon laitetaan mitään. Nykytekniikka mahdollistaa paljon ja hyviä ratkaisuja voi olla useita. Suomen
Valomestarit – jäsenliikkeet ovat teitä ja teidän valaistusongelmia varten, tervetuloa tutustumaan myymälöihin ja luomaan juuri oikeanlainen valaistus teille ja
teidän tarpeisiin!

Valoisaa jatkoa Sinulle!
Iira Hyytiäinen
Kouvolan Valohuone Oy

Asiantuntevaa palvelua alan erikoisliikkeessä.
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Riippuvalaisin
Ø 50 cm

Turda
Valaisimet

• harmaa kangasreunus
• valkoinen akryyli

Plafondi
Ø 50 cm

Moderni
Tuuletinvalaisin

• 3 x E27, ei sis.

299,-

• kesä- ja talvikäyttöön
• mukana tulevalla kaukosäätimellä tai
ladattavalla applikaatiolla ohjattava
• valon sävyn ja tehon säätö, tuuletinnopeuden
ja -suunnan säätö, ajastin
• halkaisija 63cm
• korkeus 16cm
• valkoinen tai harmaa runko

Face
Yleisvalaisin

• hyvä ja tasainen valo
• 36W led 4000K

EYE Flex S
Valaisimet

Pico III
Riippuvalaisin

Ø 78 cm

• 7 x E27, ei sis.

119,-

6-os.
Kattovalaisin

249,-

• uusi väri musta/
messinki
• GU10, ei sis.

Seinävalaisin

4-os.
Kattovalaisin

145,-

49,-

1-os.
Kattovalaisin

Messinki

55,-

45,-

Lattiavalaisin

179,-

1-os.
Seinävalaisin

119,-

Molekyl
Plafondi

• musta /savulasi tai mattamessinki/
valkoinen lasi
• koukkukiinnitys
• 7 x G9, ei sis.

269,-

49,-

2-os.
Kattovalaisin

Viva
Kristallivalaisimet

• musta, kromi tai messinki, kristalli
• koukkukiinnitys

Vanja
Plafondi

• mattamessinki tai teräs
• valkoinen lasikupu
• 1xE27, ei sis.
• koukkukiinnitys

195,-

259,-

EYE
Spottisarja

• GU10, ei sis.
• valkoinen, musta
tai messinki

• musta metalli,
messinkisomisteet
• halkaisija
43 cm
• korkeus
130 cm
• 3 x GU10,
ei sis.

169,-

• 3 x E27, ei sis.

Riippuvalaisin

79,-

• 6 x G9, ei sis.

Plafondi

• 3 x G9, ei sis.

389,299,-

3-os.
Kattovalaisin

119,-

79,-

Miro
Tauluvalaisin

99,-

• 5W led, sis.
• taipuisarunkoinen
• valkoinen, messinki,
antiikkimessinki tai teräs

Tämän lehden tuotteiden jälleenmyyjät löydät:
• Forssa: Etelä-Suomen Sähköpalvelu Oy 03-435 7024 • Hamina: Haminan Valo&Tila 040 138 5051• Iisalmi: Sähkörami Oy 017-812 425
• Jyväskylä: Keski-Suomen Keittiö ja Sähkö Ky 010-666 9250 • Jämsä: Jokiwatti Oy 020 773 8630 • Kajaani: Kajaanin Valomaailma Oy 08-626 200
• Kauhajoki: KST-Tukku Sisustetalo 0207 940 500 • Kemi: Virvatuli-Valaisimet Oy 0207 619 200 • Kitee: EV-Sähkö Oy 0400 380 703
• Klaukkala: Sähkösoppi 09-879 4672 • Kouvola: Kouvolan Valohuone Oy 05-311 7177 • Kuhmo: Kianta Kaluste Oy 050 3027029
• Lappeenranta: Saimaan Valaisin 05-415 6160 • Loimaa: Loimaan Sähkö Oy 02-763 1551 • Nivala: Päivärinnan Sähköliike Oy 08-440 105
• Oulu: Hammarin Sähkö Oy 08-311 5331• Pori: Sähköliike Helle & Helle Oy 02-633 1341
• Raisio: Sähkö Oy Turku 02-337 661 • Suomussalmi: Kianta Kaluste Oy 0400 600 927
Osa tuotteista toimitusvarauksella, tarkista varastotilanne myymälästäsi. Pidätämme oikeudet tuote- ja hintamuutoksiin. Kuvasto voimassa 31.5.2020 asti.

www.

.fi

Asiantuntevaa palvelua alan erikoisliikkeessä.

