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MENY, UGANDAVEJ

I forbindelse med, at det Norske selskab MENY har overtaget Superbest og Eurospar butikkerne i Danmark, ønskede man en renovering af MENY-butikken på Ugandavej i Kastrup.

f.eks. skal kød belyses med en varm hvid farve 2700K dvs. en lav
Kelvingrad. Kelvingraden fremhæver varens autentiske farve og får
den til at fremstå indbydende og frisk.

Lite A/S har, i tæt samarbejde med Dagrofa, stået for det innovative lysdesign i hele butikken.

Med LITE A/S’ innovative lysdesign fremstår MENY i Kastrup 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; MENY sparer derfor mange penge ved at udskifte de oprindelige pærer med
LED-pærer, der har en lang længere levetid. LED-belysning afgiver
ikke varme og butikkens indeklima er dermed også forbedret betydeligt til glæde for, især, de ansatte.

I hele butikken er der, i loftet, monteret LITE MX-LED skinne system,
som giver 1200 Lux, og giver en flot indirekte belysning. I LITE’s MX
system, kan der bla. monteres, nødbelysning, track indsats, højtaler, samt 230w udtag. I skinne systemet på Ugandavej er der ligeledes monteret MEG Serie, en flot designet track light i en særskilt
indsats på skinnesystemet. MEG er en track light, der er justerbar
således, at lyset kan vinkles præcis til det ønskede område. MEG
spot er især brugt i grøntafdelingen, hvor det behagelig og indirekte lys fremhæver varerne, så de fremstår indbydende og friske,
så kunden får lyst til at købe det. Vinafdelingen er ligeledes oplyst
af MEG spot, med mulighed for at fremhæve enkelte vine – f.eks
månedens vin og specifikke tilbud.Alt i alt skaber MEG flotte former, fremhæver farver og sætter fokus på de forskellige produkter.
Desuden er løsningen særdeles fleksibel, da den nemt kan flyttes,
kippes, drejes i takt med evt. nye opstillinger.

Med den nye belysning får kunderne en rigtig god oplevelse, når
de handler ind.

TEAMET:
BYGGHERRE:
Dagrofa

Slagter afdelingen har monteret Panel Light 60x60 i loftet, der giver et varmt og behageligt lys, og giver slagter-medarbejderne det
optimale lys at arbejde i.

RÅDGIVER:
LITE A/S

Montrerne med kød, pålæg mm. er oplyst med Scoop Downlight
30W, med en lav Kelvingrad med kødfilter. Ved belysning af fødevarer er det overordentlig vigtig, at lyset har den rigtige Kelvingrad:

LYSDESIGNER:
LITE A/S
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PRODUKTLØSNING

MX LED

MX LED er en armatur som er ideell til
montering i detaljbutikker som grunnbelysning. Skinnesystemet, som armaturen er
montert på, gir også mulighet for å montere ekstra belysning, som track light eller
ekstra uttak samt nødbelysning – i én og
samme modul.

MEG

En enkel og stilren design med en fantastisk fargegjengivelse. Justerbar slik at lyset
kan vinkles til ønsket område.

SCOOP

SCOOP gir fleksibel belysning da innersiden av lampen kan dreies 355° og vinkles
ned med 70°. Er et ytterst velegnet produkt til detaljhandelen.

PANEL LIGHT B

Panel light gir et behagelig lys, og gir samtidig en større romeffekt, da panelet ligger
helt flatt mot taket. Panelet kan monteres
direkte på taket. Rammer og wire kan bestilles etter behov. Beslag til montering i
f.eks. Troldtekt- og Rockfon-tak kan leveres på bestilling.

