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NADIAS SANDWICH, AALBORG

I forbindelse med renovering af den eksisterende Nadias Sandwich
bar i City Syd, blev LITE A/S kontaktet med henblik på at levere
innovativ og energibesparende belysning.
I køkkenet er der, i loftet, monteret 10 stk. Panel Light 60x60, som
er et super godt arbejdslys for de ansatte, idet de giver et behageligt varmt hvidt lys, og giver samtidig en større rumeffekt.
Der er på disken monteret et hvidt LED-bånd i en aluprofil med en
opal ovenpå, som giver en blødere belysning og lidt mere hyggelig
stemning for gæsterne, når de skal bestille mad.
For at skabe dynamik i rummet er der i loftet monteret 3 forskellige
spots med forskellige lysstyrker. Denne flotte vekselvirkning af lys
består af ABC SERIE spot 6W, der kan kippes, DOWNLIGHT 16,
16W 4000K og DOWNLIGHT 18, 18W 3000K.
LED-belysning afgiver ikke varme og butikkens indeklima er dermed også forbedret betydeligt til glæde for, især, de ansatte.
Med LITE A/S’ innovative lysdesign fremstår Nadias Sandwich bar
nu topmoderne. Ved at benytte LED-belysning er der store besparelser at hente, både økonomisk og miljømæssigt. LED-belysning er
energibesparende og kræver minimal vedligeholdelse.
LITA A/S har ligeledes leveres LED lys til Nadias Sandwich i Vestergade, Ålborg og skal levere til den nye sandwichbar i Kennedy
Arkaden i Ålborg.
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PRODUKTLØSNING

LED STRIPE IN

LITEs LED bånd kan bruges til næsten ethvert formål. Det kan skabe en unik og
hyggelig stemning hvor som helst, om
det er hvid belysning eller farvet belysning
(RGB). LITEs RGB Bånd kan skifte mellem
adskillige farver.

ABC SERIE

LITE 6W Downlights. Et komplet spot fra
LITE, med et bredt udvalg af forskellige
kranse med mulighed for kip og uden. Et
godt alternativ til de traditionelle spots på
50W.

DOWNLIGHT F

LITEs Downlight er perfekt til din butik.
Giver et behageligt lys og med en høj Ra
værdig gengiver den farverne i din butik
naturligt og ægte.

