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Sunnytek har en hel del olika lösning gar för att skapa nya belysningslösningar. Detta 
dokument beskriver linjära lampor baserade på aluminiumprofiler som i princip kan vara hur 
långa som helst. Denna  design kan integreras på helt nya sätt i inredningen och byggnaden 
än vad som tidigare varit möjligt. Detta är är en ideella för lite nya tankar.

Egenskaper på linjäras led lampor

* Aluminium profillösning med variabel längd som lätt anpassas vid installationen
* Stor mängd olika profiler för olika behov
* Infällbara modeller för integrering g i byggnaden. räcken och väggar mm samt golv
* LED list som är flexibel och monterad med 3 M tape inne i profile
* Lång livslängd 50000 timmar eller mer
* Det mesta i olika färger och intensiteten
* Flera modeller kan styras med DMX interface eller kontrollenheter avseende färg och 

intensitet
* Vettig prisnivå för alla behov
* Hög intensitet som klarar av alla moderna belysningskrav och dimbar om så önskas.

Detta är en kreativ teknik för de mest varierande 
behov och nya tillämpningar. Sunnytek designar 
och hjälper till med råd och förslag enligt era 
önskemål.
Vi har ett stort antal versioner av ledlister som 
sitter inne i profilerna. De finns i olika färger 
eller RGB med styrning av en kontrollenhet.
Denna teknik kan bli riktigt bra på de flesta 
installationer
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Några bilder på de olika ledskenorna vi kan leverera.
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