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Metronomis LED -tuoteperhe tarjoaa   muotoja ja materiaaleja, 

joiden avulla voidaan luoda yhtenäinen ilme läpi kaupungin.

Metronomis LED -valaisimet ovat toisiinsa sopivia ja säilyttävät 

niille ominaisen ulkonäön jokai sessa muodossaan. Muotoilu 

on puhdaslinjaista, tasapainoista ja läpikuultavaa.

Metronomis 
LED
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Metronomis LED
Käytettävissäsi kupuvaihto ehtoja...

Fluid Sharp Torch Torch – 
katoksellinen

... dynaamisia kuputehosteita...

Wave –  
aalto kuvioinen  
kupu tehoste

Diamond –  
timanttikuvioinen  

kuputehoste

Circle –  
ympyräkuvioinen  

kuputehoste

Pystysuuntainen  
hologrammi-

tehoste

Fluid –
krominhohtoinen
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MetroLight 

Pylvääseen integroitu ledimoduuli 
luo valo tehosteen, joka tuo esiin  
pylvään muodon

Honeycomb Foam Star Keskitetty valokuvio

... maahan suuntautuvia valotehosteita...

Alumiini –  
Philipsin  
vaaleanharmaa

Puu – 
Tumma puu

Alumiini –  
Philipsin  
tummanharmaa

Puu – 
Syvän sininen

MetroBasic MetroCone MetroLat MetroLight MetroRiginal MetroTube MetroWood

...sekä erilaisia pylväitä ja värivaihtoehtoja
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Valolla voidaan luoda kaupungille identiteettiä ja mielikuvia,  

ja tuottaa niin asukkaille kuin vierailijoillekin viihtyisä kaupunki-

ympäristö. 

Pylvään päähän asennettava CitySphere-ledivalaisin on  

julkisten ulkotilojen tunnelmanluoja. Päiväsaikaan valaisimen 

muotoilu on huomaamaton, mutta pimeän tultua se herättää 

kaupunkiympäristön eloon. 

CitySphere tuottaa visuaalisesti miellyttävää valoa ja sen  

värirengas antaa kaupungille oman, tunnuksenomaisen värin. 

CitySphere-valikoimaan kuuluvat asennus sovittimet ja kiinnik-

keet, joiden ansiosta kaupunkiin syntyy yhtenäinen, omalei-

mainen tunnelma.

CitySphere
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Valaisimeen on saatavissa erivärisiä renkaita... 

...erityyppisiä renkaita...

...sekä useita tyylikkäitä pylväsvaihtoehtoja
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CityCharm-valikoima on suunniteltu kaupunki ympä ristöihin, joissa tunnelma, miellyttävä 

valaistus ja houkutteleva muotoilu ovat tärkeitä. CityCharm on erinomainen ratkaisu käyttö-

kohteissa, joissa häiritsemätön valaistus ja energiansäästö ovat avain asemassa – kuten 

asuin alueilla, puistoissa, kävely teillä ja kevyen liikenteen väylillä.

CityCharm-valaisimet täyttävät nämä vaatimukset ympäristöön sulautuvan muotoilunsa ja 

erittäin energiatehokkaan tekniikkansa ansiosta. CityCharm on täydellinen ratkaisu kaupun-

gin viihtyisyyden parantamiseen niin yöllä kuin päivälläkin.

CityCharm

Houkuttelevaa muotoilua ja miellyttävää valoa
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Elävöitä näkymää väriefekteillä... 



10 Philips-puistovalaisimet 2016



11Philips-puistovalaisimet 2016

UrbanGlow on elegantti valaisin pienille kaduille, puistoihin  

ja poluille. Valaisimen muotoilu soveltuu niin olemassa oleville 

kuin täysin uusillekin asuinalueille. 

UrbanGlow erottuu muotoilullaan niin päivällä kuin yölläkin.  

Sen kupu hohtaa valoa ja luo kauniin, kulkua ohjaavan visuaalisen 

efektin. Valaisimen häikäisy on minimoitu satinice-diffuu soreilla, 

minkä ansiosta valon laatu ja näkömukavuus on maksimaalinen.

UrbanGlow

Maksimaalinen valon laatu 
ja näkömukavuus
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UrbanMoon UrbanMoon yhdistää muotoilun ja estetiikan tie- ja katuvalaistukseen. 

UrbanMoon sulautuu päivän aikana luonnostaan kaupunkiarkkitehtuu-

riin. Yöllä kauniisti hohtava ylösvalo tekee kaupunkiympäristöstä miel-

lyttävämmän ja ystävällisemmän.

UrbanMoonissa käytetty LEDGINE-moduuli varmistaa, että valonjako 

on toivottu, ja kaikki funktionaalisen valaistuksen vaatimukset voidaan 

toteuttaa kaduilla, aukioilla ja puistoissa.
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Ilmettä ja estetiikkaa 
erilaisilla asennustavoilla

• UrbanMoon soveltuu pylvään päähän,  

 varsiasennukseen ja vaijeriripustukseen

• Valikoimassa on erilaisia ripustussarjoja  

 ripustusasennukseen.
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Kun Philips kehitti Copenhagen-valaisimen yhdessä Kööpenhaminan kau-

punkiarkkitehtuurista vastaavan toimiston kanssa, tavoitteena oli parantaa 

kaupunkivalaistuksen esteettisyyttä. Suunnittelun tuloksena on yhtenäistä 

muotoilua ylläpitävä valaisin, joka soveltuu joustavasti erilaisiin käyttökoh-

teisiin – niin tievalaistukseen kuin aukioillekin. 

Copenhagen-valaisimesta on tullut paljon käytetty pohjoismainen klassik-

ko, joka on nyt päivitetty lediaikaan. Valaisimen hillitty muotoilu istuu sau-

mattomasti miltei minne tahansa.

Copenhagen LED
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RAAHE, Laivurinkatu
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Tanskalaisten arkkitehtien Bjarne Schlägerin ja Morten 

Weeke Borupin suunnittelema CitySwan LED -valaisin sai 

inspiraationsa joutsenesta. CitySwan LEDin yksin kertainen 

muoto ja tarkoin valitut materiaalit tekevät valaisimesta 

puhdaslinjaisen ja erottuvan.

 

Yöaikaan CitySwan valaisee katuja ja alueita pehmeäl lä, 

toiminnallisella valolla. Epäsuoraa valoa voidaan tehos-

taa lisäämällä opaaliin kupuun lisäledejä. Tyylikäs City-

Swan LED -valaisin voidaan asentaa pylvääseen, varteen, 

putken päähän, vaijeriripustukseen tai varsiasennukseen 

päältä.

CitySwan 
ROKUA

ROKUA
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CitySoul LED -katuvalaisimesta on kehitetty uusi sukupolvi. Valaisimen  

pyöreä ja selkeä muotoilu tekee siitä arkkitehtuuriin erinomaisesti soveltuvan 

vaihtoehdon. Pyöreään muotoon yhdistetyt sulavat linjat kiinnikkeen, valai-

simen ja pylvään välillä luovat täydellisen valaistusratkaisun kaupunkeihin. 

Ratkaisu on sekä elegantti että huomaamaton. 

CitySoul LED on saatavana kahdessa koossa sekä pylvään päähän että  

varteen asennettavana.

CitySoul gen2
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Linjakas CitySoul mahdollistaa 
monien ideoiden toteuttamisen 
kaupunkivalaistuksessa

Yksittäinen valaisin tai ”double”-valaisinpari 

Useita asennusvaihtoehtoja 
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Nykyaikaiset, ympäristöystävälliset valaistusratkaisut parantavat kaupunki-

ympäristön viihtyisyyttä, mukavuutta ja turvallisuutta. Philips on suunni-

tellut yhdessä Holscher Designin kanssa MileWide2- valaisimen, joka on 

suo si tun Mile Wide-tuoteperheen seuraaja. Selkeä- ja sulavalinjainen 

MileWide2-sarja sisältää pylväitä ja valaisin varsia, jotka sopivat täydellisesti 

moderniin kaupunkikuvaan. 

Tehokkaan valaistuksen ja tyylikkään ulkoasun ansiosta MileWide2 sovel-

tuu lukuisiin käyttökohteisiin, aina vilkkailta teiltä kaupunkien keskustaan. 

Moni kerroksinen optiikka tuottaa tasaisen valonjaon ja pienemmän häikäi-

syn, minkä ansiosta  perinteiset ratkaisut voidaan korvata suoraan pylväs-

välistä, asennuskorkeudesta tai valon laadusta tinkimättä.

MileWide2SOTKAMO, Vuokatti

SOTKAMO, Vuokatti
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SOTKAMO, Vuokatti
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Tekniset tiedot

• Värilämpötila 3 000 K tai 4 000 K
•  Ra > 80 (3 000 K), > 70 (4 000 K)
• IP66, IK10
• Pylvään päähän, ø 60 tai 76 mm
• Suositeltava asennuskorkeus 3,5–6 m

• Värilämpötila 3 000 K tai 4 000 K
• Ra > 80 (3 000 K), > 70 (4 000 K)
• IP66, IK10
• Pylvään päähän, ø 60 tai 76 mm
• Suositeltava asennuskorkeus 4–6 m

• Värilämpötila 3 000 K tai 4 000 K
• Ra > 80 (3 000 K), > 70 (4 000 K)
• IP65, IK08
• Pylvään päähän tai vaijeriasennukseen
• Suositeltava asennuskorkeus 4–10 m

• Värilämpötila 3 000 K tai 4 000 K
• Ra > 80 (3 000 K), > 75 (4 000 K)
• IP65, IK08
• Varteen ø 48 mm tai ripustusasennukseen
• Suositeltava asennuskorkeus 4–10 m

• Värilämpötila 3 000 K tai 4 000 K
• Ra > 80 (3 000 K), > 70 (4 000 K)
• IP66, IK08
• Pylväsasennus, varsiasennus, asennus 

putken päähän, vaijeriripustus, varsi -
asen nus päältä

• Suositeltava asennuskorkeus 4–8 m

• Värilämpötila 3 000 K tai 4 000 K
• Ra > 80 (3 000 K), > 70 (4 000 K)
• IP66, IK08
• Pylvään päähän ø 60–76 mm, 
 varteen ø 42–60 mm, vaijeri- tai  

ripustus asennukseen 
• Suositeltava asennuskorkeus 4–10 m

• Värilämpötila 3 000 K tai 4 000 K
• Ra > 80 (3 000 K), > 70 (4 000 K)
• IP66, IK08
• Varteen ø 42–48 mm tai ø 60 mm,  

pylvään päähän ø 60–76 mm
• Suositeltava asennuskorkeus 6–8 m

Metronomis LED CitySphere

UrbanMoon Copenhagen LED CitySwan CitySoul gen2

MileWide2

Valaistuksen energiatehokkuutta voi parantaa entisestään valaisinten 
valon ohjauksella (esim. DynaDimmer).

• Värilämpötila 3 000 K tai 4 000 K
•  Ra > 80 (3 000 K), > 70 (4 000 K)
• IP66, IK10
• Pylvään päähän, ø 60 mm
• Suositeltava asennuskorkeus 4–6 m

• Värilämpötila 3 000 K tai 4 000 K
• Ra > 80 (3 000 K), > 70 (4 000 K)
• IP65, IK09
• Pylvään päähän, ø 60 mm
• Suositeltava asennuskorkeus 4–6 m

CityCharm UrbanGlow
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Yhteystiedot

Philips Lighting Finland Oy
Äyritie 4, 01510  Vantaa
puh. (09) 615 800
fax (09) 6158 0413
etunimi.sukunimi@philips.com
lighting.fi@philips.com
www.philips.fi/lighting

Markku Kumpulainen
Aluemyyntipäällikkö 
Ulkovalaistus
Pohjois-Suomi 
matkap. 040 509 2125

Katja Kosonen
Valaistussuunnittelu
Ulkovalaistus
matkap. 040 848 9495

Jussi Lehto 
Aluemyyntipäällikkö 
Ulkovalaistus
Etelä-Suomi
matkap. 040 513 0027

Tarmo Ruponen
Tekninen tuki, 
tarjouslaskenta 
Ulkovalaistus
matkap. 040 591 4753

Kimmo Malkki
Myyntipäällikkö 
Ulkovalaistus 
matkap. 0400 805 927

Onni Eskola
Aluemyyntipäällikkö 
Ulkovalaistus
Länsi-Suomi 
matkap. 040 162 5800
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