
LED

Light Cube Mood frá VITEO 

Outdoors með RGB-ljósdíóðum. 

Stóll / lampi til nota innan- og 

utandyra. 

Hægt að láta kubbinn skipta 

um lit með tímastillingu eða 

handvirkt með fjarstýringu. 

Einnig fáanlegur einlitur og 

með rafhlöðu. 



Iceland 44, stólpi eða veggljós. 

Hentar innan- og utandyra. 

Botn úr ryðfríu stáli - matt 

ál eða svartur. Kúpull úr 

akrýl, glær eða satínáferð.   

3x3W LED. Líka fáanlegur 

fyrir TC-TEL. 





Nordic, stólpi eða veggljós. 

Hentar innan- og utandyra. 

Botn úr ryðfríu stáli. 

Möguleiki á álspegli í miðju. 

6x1W LED.  





LED niðurljós eru orkusparandi, auk þess 

sem þau eru hentug í vöruútstillingar þar 

sem lágt hitastig er mikilvægt. Niðurljósin 

frá Heru eru fáanleg hvít, svört, króm, gyllt, 

matt ál/króm og úr ryðfríu stáli. Val á milli 

Cool White og Warm White ljóss.

LED-Spot, 3x1W LED.

EH 24-Spot. Hreyfanlegt 

um 20° til beggja hliða. 

3x1W LED.

ARF-LED, 3x1W 

og 3x2W LED.



Með RGB ljósastýrikerfi er mögulegt að 

skipta um lit eftir tilefni og aðstæðum. 

Lengjur sem samanstanda af rauðum, 

grænum og bláum díóðum ásamt stýri-

búnaði. Hægt að skipta um lit handvirkt 

eða láta kerfið gera það sjálfkrafa með 

tímastillingu. 2.4W, 4.8W LED.

Leslampi, tilvalinn fyrir heimili, hótel, 

sjúkrahús og skrifstofur. Nemi á 

ljósinu skynjar og kveikir sjálfkrafa 

ljós við hreyfingu. 3x1W LED.



Í Milo sameinast LED tæknin 

nýrri ljóstækni frá Thorn sem 

býður upp á mun fleiri möguleika 

en hefðbundin útilýsing. 

Hús úr áli. Til nota innan- og 

utandyra. 



Cesar LED. Upp og / eða 

niðurljós til nota innan- og 

utandyra. Til í fjórum stærðum 

með úrvali linsa og spegla. 

Mögulegir ljóslitir: hvítur, blár, 

grænn, rauður, gulur. 

Einnig fáanlegur fyrir QR-CBC 

og QPAR30 halogen, TC-TEL, 

HIT, HST. 



E/fact LED. Ferköntuð og hringlaga LED-jarðljós. 

Möguleiki á jafnri dreifingu ljóss eða punktmynstri 

frá díóðum. Mögulegir ljóslitir: hvítur, blár, grænn, 

rauður, gulur. Rammi úr ryðfríu áli / grámálaður. 



Promenade LED. Hús úr húðuðu áli, kúpull úr 

höggheldu polykarbonati. Með hvítu díóðuljósi eða 

lituðu. Setur skemmtilegan brag á göngustíginn. 

Einnig fáanlegur fyrir TC-TEL, HSE-I, HME. 



REYKJAVÍK
Sundaborg 15
Sími 520 0800

AKUREYRI
Óseyri 2
Sími 460 0800

REYÐARFJÖRÐUR
Nesbraut 9
Sími 470 2020

REYKJANESBÆR
Hafnargata 52
Sími 420 7200
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Einstaklega nett neyðarljós í loft frá Mike Stoane Lighting. 

Diskurinn er aðeins 82 mm í þvermál. 60° spegill lýsir á 

3m x 3m svæði. 30°, 45° og 120° speglar einnig fáanlegir. 

Diskur fáanlegur úr burstuðu áli, hvítur eða málaður 

í hvaða RAL lit sem er. 1W / 3W LED. 

SELFOSS
Eyrarvegur 67
Sími 480 0600


