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• sisävalaistus •
• ulkovalaistus •

•elokuva ja tv valaistus •
• valaistuksen ohjaus •

palvelut:

suunnittelu
konsultointi

huolto ja ylläpito

a L U M E N OY

   Vanhaistentie 8
00420 HELSINKI

 
puh 0403 100 030

asiakaspalvelu@alumen.fi

www.alumen.fi

Tuomme maahan ja markkinoimme valaistusalan
merkittävimpiä tuotteita, joissa yhdistyy korkea laatu
ja innovatiiviset sovellukset uusimmasta tekniikasta.

P a r e m m a n  v a l a i s t u k s e n  p u o l e s t a  j o
v u o s i t u h a n n e n  a l u s t a  a l k a e n .

valaistus

valaistuksen ohjaus
•Oulunkylän yläasteen juhlasali •Turun kristillinen
opisto, auditorio •TKK Mellin sali, Espoo •Innopoli
2, Espoo, pieni auditorio • Ravintola Kanavaranta,
Helsinki •Yacht –hotellin ravintola, Naantalin

kylpylä •TKK Tampere •MPHIS Vaakuna ravintola,
Helsinki •Sunborn II-hotelli, Naantali •Ravintola
Zanzibar, Turku •Pieksämäen maalaiskunnan
kirkko •Paavalin kirkko, Helsinki •Temppelin

aukion kirkko, Helsinki •G.A.Serlachiuksen museo,
Mänttä •Hotelli Rosendahl, Tampere •Hotelli
Ruoholahti, Helsinki •Hotelli Aurora, Helsinki

•Hotel Scandic, Tampere •Naantalin kaivohuone
•Kaupunginjohtajan virka-asunto, Helsinki •NIB

kokoustilat, Helsinki •Ravintola BANK,
kokoushuoneet ja juhlasali •Marina Congress

Center, Helsinki •FIM, Helsinki •KAVA, Helsinki
•Kylpylä Flamingo, Vantaa •Finnair Lounge +

SPA, Vantaa •Technopolis, Tampere •Suomi-talo,
Helsinki

•SOKOS Helsinki, tavaratalon 1 krs valaistus
•SOKOS Pori, tavaratalon kohdevalaistus •SOKOS
Kuopio, tavaratalon kohdevalaistus •SOKOS Lahti,

kohdevalaistusta •STOCKMANN, Helsinki
kohdevalaistusta •Helsinki-Vantaa lentoasema,
myymälävalaistusta •NINJA myymälä, Helsinki
•Kaupungin johtajan virka-asunto, Helsinki •Artek

Oy, Helsinki, Espoo ja Turku, myymälän
kohdevalaistus •Hotelli Hilton, Vantaa •Hotelli
Flamingo Spa, Vantaa •Flamingo Spa, Vantaa

•Agricolan kirkko, Helsinki •Stockmann laajennus,
Helsinki •Oulun yliopisto, auditorio

•Mannerheimintien pysäköintitilat, Helsinki
•Kylpylähotelli Långvik, Jorvas •Finnair lounge
+ Spa, Vantaa •Temppeliaukion kirkko, Helsinki
•Kontulan kirkko, Helsinki •Nelosen uutisstudio

•Yleisradion virtuaalistudio, Tampere
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Ansorg GmbH, 1955
www.ansorg.com

Ansorg GmbH/Mûlheim an der Ruhr kuuluu VITRASHOP
ryhmään.

Ansorg GmbH on Euroopan johtavia valaisinvalmistajia
myymälä- ja julkitilavalaistuksen saralla. Yhteistyössä
valaistussuunnittelijoiden, arkkitehtien ja sisustussuunnit-
telijoiden kanssa saadaan aikaan miellyttäviä, kestäviä ja
energiatehokkaita tilavalaistusratkaisuja.

bps Leuchte-Systeme GmbH & Co.KG, 1979
www.bps-leuchten.de

Erittäin arvostettu saksalainen projekti- ja toimistovalaisimien
valmistaja. bps:n tuotteet ovat toimivia ja tehty kestämään
käyttöä sekä aikaa. Profiilivalaisimet tehdään tarvittaessa
mittatilaustyönä kustannusten kuitenkin pysyessä kurissa.

Alfred Pracht Lichttechnik GmbH, 1953

Pracht valmistaa energiatehokkaita sekä huoltoystävällisiä
valaisimia vaativiin olosuhteisiin:
mm. teollisuuteen, kylmiin, kosteisiin, märkiin, kuumiin
ja jopa räjähdysvaarallisiin tiloihin soveltuvia valaisimia.

Pracht tuotteet täyttävät kaikki tunnetuimmat laatuvaa-
timukset koskivat ne sitten energiatehokkuutta, tai mm.
materiaalien kierrätystä.

2010 Pracht patentoi kehittämänsä pralux® teknologian
jonka ansiosta valaisimien hyötysuhde on ylivertainen
perinteisiin valaisimiin nähden.

Focus Lighting AS, 1975
www.focus-lighting.dk

Focus-lighting on tanskalainen valaisinvalmistaja jonka
mallivalikoima on tanskalaisten huippusuunnittelijoiden
käsialaa. 1995 Tema Lamper tuli mukaan Focus perheeseen
ja vuonna 2000 yhtiöt sulautuivat yhteen ja muodostivat
Focus Lighting AS:n

Pohjoismaista, tyylikästä, laadukasta jonka muotomaailma
sopii miltei mihin vaan. Suunnittelijoina mm:
arkitema • claus bonderup + torsten thorup • christian hvidt
design • niels enevold • schmidt hammer lassen design •
torben rix, leif jansen, ole bruhn • vilhelm lauritzen architects

HUNZA
www.hunzaeurope.com

Uusi Seelantilaisen, HUNZAN valaisimet ovat ehkä maailman
parhaat ulkovalaisimet vaativiinkin olosuhteisiin. Takuuajat
5 vuotta, 10 vuotta ja joiltain osin jopa ikuinen takuu!

iLight (Cooper Controls Ltd.)
www.ilight.co.uk

iLight kuuluu Cooper Industries konserniin joka on yksi
maailman suurimmista tämän alan toimijoista. Cooper yhtiöt
on perustettu vuonna 1833!

iLight valmistaa älykkäitä valo-ohjausjärjestelmiä jotka
lisäävät käyttömukavuutta ja parantavat valaistuksen
energiatehokkuutta. Sähkösuunnittelijalle iLight on helppo
ja yksinkertainen järjestelmä. Ohjausjärjestelmä auttaa
käyttäjää valitsemaan juuri sopivan valaistustilanteen
käyttötarkoituksen mukaan. Samalla optimoidaan valaist-
uksen energian käyttö. Isommissa kohteissa säätöjärjestelmät
maksavat itsensä nopeasti takaisin säästetyillä energiakuluilla.

iLightin avulla yhdistät rakennuksen automatiikan, AV- ja
viihdejärjestelmät toimivaksi kokonaisuudeksi.

Tryka
www.tryka.com

Englantilaisten valaistussuunnitelijoiden paljon käyttämä
LED-valaisimien valmistaja.
Useita LED ohjaimia ja muuntajia!

Grupo MCI
www.grupo-mci.com

Barcelonalainen valmistaja joka on erikoistunut LED-tekniikan
käyttämiseen projektivalaistuksessa. Vuonna 2010 toimitti
Barcelonan uuden maamerkin
Hotel W:n ulkovalaistuksen kokonaisuudessaan.

Mitronic
www.mitronic.com

Mitronicin tuotevalikoima kattaa kaiken elektronisista
ballasteista vaativampiin valaistuslaitteisiin. Oman
valmistuksen mahdollistama joustavuus ja tuotteiden korkea
laatu kuvaavat yrityksen toimintafilosofiaa.

GE valolähteet + LED

Osram valolähteet + LED

Philips valolähteet

Vossloh & Schwabe LED + liitäntälaitteet + muuntajat



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Painokelpoinen JPEG high'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


