La naturen komme inn!

DAGSLYS OG INSPIRERENDE OMGIVELSER INNE?

Med LifeLike LED paneler kan du med sol og sommerhimmel i tak skape
opplevelsen av å jobbe under åpen himmel året rundt.
Et moderne arbeidsliv betyr for mange at mye av dagen brukes innenfor
uten påvirkning fra natur eller tilstrekkelig med dagslys. Flere studier
viser, at dette på mange måter ikke er hensiktsmessig, og ﬂere sliter som
følge herav med dårlig trivsel, lav energi, stress, døgnrytme, depresjon
og migrene.

... OG INDIVIDUEL TILPASNING AV ARBEIDSPLASSEN DIN!

Med LifeLike kan du skape en mer naturlig atmosfære samt
en sanselig WOW-faktor. LifeLike produktene er ﬂimmerfri
LED paneler med himmel eller naturmotiv, som har en
fargetemperatur i 5700K simulert dagslys. LifeLike paneler
er utviklet for å bringe naturen inn og gi brukeren en
hverdag med mer dagslys.
Motiv og lys kan justeres etter ønsker, og det er bare
fantasien som setter grensen. Utsikt og naturlige
omgivelser kan tenkes inn i arbeidsmiljøet på en ny måte og
dermed være en fantastisk mulighet til rom med ingen eller
lite vinduer.

VI JOBBER FOR ET INSPIRERENDE INNEMILJØ...

BEDRE ARBEIDSMILJØ
Solskinn, dagslys og ﬂott natur er noe de
ﬂeste mennesker setter pris på.
Ambisjonen vår er å ta kampen opp mot
kjedelig og dårlig belysning, samtidig
som der kan spares betydelige penger på
strøm og vedlikehald.

HUMØR OG TRIVSEL
Flere studier viser at trivsel,
jobbtilfredshet, prestasjonsevne og
produktivitet øker med kvaliteten på
belysningen. Samtidig kan tilgang til
naturlig lys i løpet av dagen ha positiv
eﬀekter på humør, hodepine, migrene,
tretthet og depresjon. LifeLike paneler
gjenskaper disse eﬀekter med simulert
dagslys i løpet av arbeidsdagen din.
Opplev de positive eﬀekter av å jobbe
under åpen himmel og skap et frirom
med høyt til loftet!

... OG INDIVIDUEL TILPASNING AV ARBEIDSPLASSEN DIN!

ENKELT Å INSTALLERE
LifeLike leveres med ledning og støpsel
for Plug-and-play installasjon ved bytte
av vanlig lysarmatur. Utrolig enkelt å
installere i vanlig systemhimling.
Koble strøm til panelet og din nye
virtuelle himmel er klar til bruk!

SAMFUNNSANSVAR
LifeLike donerer 1% av omsetningen til
One Tree Planted, en non-proﬁt
organisasjon med søkelys på global
gjenplanting av trær under mottoet
”tenn et lys, plant et tree”.
One Tree Planted er med til å sikre
arbeidsplasser og utvikling i tredje
verdens land, samtidig som treer
renser luften vår, øker biodiversiteten
og trekker store mengder
drivhusgasser ut av atmosfæren.
LifeLike printer og monterer motivene
lokalt i Gloppen kommune.

LED Panel med lav byggehøyde og lav blending (UGR <19).
Leveres komplett med 230V stikkontakt og driver.
Tilpasset himling, wireoppheng, eller for utenpåliggende montering.
Uansett om du ønsker en sommerhimmel på dit kontor eller å skape et miljø
med bilder av ditt valg, skal vi klare å ﬁnne nettopp de motiver, som vil være
med til å gjøre hverdagen din litt lysere.
Vi tilbyr 100 dager gratis retur på alle non-customized paneler.
Panelene leveres markert med nummer for plasering. Panelene installeres i
systemhimlingen etter anvisning og kobles til strøm med ledning og støpsel.

Ferdig resultat med motiv av fjord og fjell.

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

Variant

Forbruk

Lumen

Printstørrelser & oppløsning

Produktdimensjon (mm)

Art nr 3164101-P

LED panel 300 x 600 - 12W, custom bilde *

12W-20W

1000-1600 lm

265 x 565 mm (min. 250 dpi)

295 x 595 x 10 mm

Art nr 3330105-P

LED panel 600 x 600 - 20W, custom bilde *

20W-42W

1500-3800 lm

565 x 565 mm (min. 200 dpi)

595 x 595 x 10 mm

Art nr 3330106-P

LED panel 300 x 1200 - 20W, custom bilde *

20W-42W

1500-3750 lm

265 x 1165 mm (min. 150 dpi)

295 x 1195 x 10 mm

Art nr 3330103-P

LED panel 600 x 1200 - 60W, custom bilde *

42W-60W

3750-5400 lm

565 x 1165 mm (min. 150 dpi)

595 x 1195 x 10 mm

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

Panelenes Colortech funksjon lar deg velge mellom 3 fargetemperaturer.

varm hvit 3000K

nøytral hvit 4000K

kald hvit 5700K

Om LifeLike paneler

Utviklet og produsert av Lumens AS.
LifeLike er en norsk leverandør av LED belysning fokusert på å bringe dagslys og natur inn i våre
bygg. Vi sikter etter å levere optimert belysning tilrettelagt dine behov, og å etablere støttende og
vedvarende relasjoner med partnere, forhandlere, brukere og samfunnet.
Ambisjonen vår er, at alle skal ha tilgang til dagslys og inspirerende omgivelser. Også selv om
jobben er inne. Fordelene ved dagslys er mange. Det er imidlertid først, når du opplever forskjellen,
at det virkelig gir mening. I mange bygg og arbeidsplasser vil forskjellen være som natt og dag.
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Vi håper, du har lyst på å være med på vår reise mot en lidt lysere og lidt grønnere hverdag og
verden. Kom gjerne å utforsk med oss!

KVALITET

KUNDESERVICE & TILITT

ENKEL INSTALLASJON

LifeLike kommer med forventet
levetid på L70B10>60.000 timer
og en 5-årig garanti.

Din tilfredshet og dine behov
kommer først. Vi stopper først,
når du er fornøyd.

Alle LifeLike kommer med 2,5m
ledning og støpsel. Alt du trenger
er å koble strøm på.

Krånavegen 7
6823 Sandane
post@lifelike.no
+47 977 79 920
www.lifelike.no

