
Smart belysning, fleksible løsninger.

PANELBILDER



SKAPE ILLUSJONEN AV DAGSLYS OG INSPIRERENDE OMGIVELSER INNE?

Idéen til Panelbilder kom med innflytning i nye kontorlokaler, hvor 
flere områder i lokalene fikk lite eller ingen dagslys og generelt var 
litt tradisjonelle og triste. Ved å montere Panelbilder med blå 
himmel i system-tak og Panelbilder av natur på vegg, merket vi en 
betydelig mer positiv arbeidsdag og humør for oss i lokalene. Av 
dette kom en naturlig lyst og mulighet til å hjelpe andre med 
lignende utfordringer.



Panelbilder printes og monteres på moderne 
LED-paneler med høy fargegjengivelse inklusiv 
plexi-glass på fronten til å beskytte motivet.
Våre benyttede LED-paneler opfylder alle krav til god 
innebelysning og har lang levetid og lavt energiforbruk. 
Om ønskeligt leveres Panelbilder med dimming eller 
tilpasset et DALI system.
Uanset om behovet er flott grunnbelysning eller 
anderledes effektbelysning står vi klar til å hjelpe deg 
med å gjøre dine opgivelser lidt mer inspirerende.

... OG INDIVIDUEL TILPASNING AV ARBEIDSPLASSEN DIN!



VI JOBBER FOR ET INSPIRERENDE INNEMILJØ...

Solskinn, dagslys og flott natur er 
noe de fleste mennesker setter pris 
på. Med Panelbilder kan du skape 
opplevelsen av å være ute, inne. En 
blå himmel kan simulere dagslys, og 
et Panelbilde med natur på vegg kan 
virke som et vindu til fjord og fjell.

Rigtig belysning har positive 
effekter på blandt andet humør, 
stress, vinterdepressjon, migrene, 
døgnrytme, søvn og evne til å 
fokusere. Panelbilder leveres med 
kvalitets LED dioder, som sikrer et 
stabilt lys uten flimmer og støy. 
Fargetemperaturen kan bestilles fra 
varmhvit 3000K til 
dagslyssimulerende 5700K.

FÅ DAGSLYSET INN

HUMØR OG TRIVSEL



... OG INDIVIDUEL TILPASNING AV ARBEIDSPLASSEN DIT!

I hjemmet, på arbeidsplassen eller i 
møtelokalet kan Panelbilder hjelpe 
deg med å skape de perfekte 
omgivelser og atmosfæren, som 
nettop du ønsker den.

EXPRESS YOURSELF

Panelbilder kan bidra til økt 
konsentrasjon, mer energi, større 
produktivitet og bedre trivsel. 
Opplagt til plasser med lite naturligt 
dagslys, et lokale med en kjedelig 
atmosfære eller til profilering av 
bedriften og på messer.

HELSE PÅVIRKNING



Flott og allsidig LED-panel til enkel 
erstatning av ulike typer lamper inne 
og ute. Kan fås i dimbar versjon samt 
installeres i områder med lavt til tak. 
For utenpåliggende montering. 
Monteres enkelt ved å feste 1 skrue i 
hvert hjørne.

LED Panel IP44

LED Panel med lav byggehøyde og lav blending (UGR <19).
Leveres komplett med 230V stikkontakt og driver. 
Tilpasset himling, wireoppheng, eller for utenpåliggende montering. LED panel med lav byggehøyde og 

rund utforming som kan erstatte 
innendørs lysrør armatur.
Levers komplett med driver og 
påmontert 2,5 meter ledning med 
230v støpsel.

LED Panel rund

For best resultat, bør bilder ha høy oppløsning og god fargekvalitet. For mer info, kontakt oss!

Art-nr. Variant 

Art nr 3230191-P LED panel 320 x 320 - 18W, custom bilde *

Art nr 3164101-P LED panel 300 x 600 - 12W, custom bilde *

Art nr 3330105-P LED panel 600 x 600 - 20W, custom bilde *

Art nr 3330106-P LED panel 300 x 1200 - 20W, custom bilde *

Art nr 3330103-P LED panel 600 x 1200 - 60W, custom bilde *

Forbruk 

18W

12W-20W

20W-42W

20W-42W

42W-60W 

1500-3800 lm

Lumen 

1350 lm

1000-1600 lm

1500-3750 lm

3750-5400 lm 

Produktdimensjon (mm) 

320 x 320 x 13 mm

295 x 595 x 10 mm

595 x 595 x 10 mm

295 x 1195 x 10 mm

595 x 1195 x 10 mm

Printstørrelser & oppløsning 

283 x 283 mm (min. 250 dpi)

265 x 565 mm (min. 250 dpi)

565 x 565 mm (min. 200 dpi)

265 x 1165 mm (min. 150 dpi)

565 x 1165 mm (min. 150 dpi)

Art-nr. Variant 

Art nr 3330131-P LED panel rund Ø180 - 10W dim, custom bilde

Art nr 3330132-P LED panel rund Ø240 - 15W dim, custom bilde

Art nr 3330133-P LED panel rund Ø300 - 20W dim, custom bilde

Forbruk 

10W

15W

20W 1400 lm

Lumen 

750 lm

1100 lm

Produktdimensjon (mm) 

Ø180 x 19 mm

Ø240 x 19 mm

Ø300 x 19 mm

Printstørrelser & oppløsning

Ø142 mm (min. 250 dpi)

Ø201 mm (min. 250 dpi)

Ø258 mm (min. 250 dpi)

* Leveres som standard.
Panelbilder kan leveres med dimbar driver, slik lyset kan dimmes etter ønske. Både vanlig faseavsnitt driver eller DALI dimbar driver kan leveres mot mindre tilleg.
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KUNDESERVICE & TILITT

Din tilfredshet og dine behov 
kommer først. Vi stopper først, 

når du er fornøyd.

KVALITET

Panelbilder kommer med 
forventet levetid på 50.000 timer 

og en 5-årig garanti.

ENKEL INSTALLASJON

Alle Panelbilder kommer med 
2,5m ledning og støpsel. Alt du 

trenger er å koble strøm på.

Om Panelbilder
Utviklet og produseret av Lumens AS.

Ønsket vårt er å gjøre tingene litt annerledes.
Vi vil alltid jobbe hardt for å løse dine behov, og vi tilbyr alltid en uforpliktende og gratis lysberegning og 
prosjektering. Dette ut ifra troen på, at gir vi noe til deg nå, får vi det sikkert igjen senere. Vårt sortiment er 
en kombinasjon av 100% egenutviklede produkter, produkter satt sammen av nøye utvalgte 3. parts 
komponenter fra underleverandører og et supplerende utvalg av produkter fra samarbeidspartnere. Dette 
gir os en stor fleksibilitet og en mulighet for å skreddersy produkt og pris etter behov.

Uansett ønsker og budsjett ser vi gjerne på ditt lys behov, og vi håper din nysgjerrighet er vekket!

Lag ditt eget



Krånavegen 7
6823 Sandane

Nettside - www.lumens.no 
Webshop - shop.lumens.no

E-post - support@lumens.no 
Sentralbord - +47 977 79 920

LUMENS
Smart belysning, fleksible løsninger.




