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- hyvä valaistus, parempi myynti - 

HEVILUM TOIMITTI KERAVAN PRISMAN AULAAN JA KASSOILLE NÄYTTÄVÄÄ 

JA MIELLYTTÄVÄÄ VALOA 

 

  

 

Myymälävalaistuksen kaupallinen ja tekninen näkökulma 

LED-tekniikan ansiosta myymälävalaistuksessa on merkittävä energiansäästöpotentiaali. 

Kaupan pitkien aukioloaikojen johdosta myös valaistusinvestointien takaisinmaksuajat ovat 

järkevät ja kustannussäästöä syntyy myös huollossa ja ylläpidossa. 

Toisaalta investoiminen tasaiseen, tasalaatuiseen ja näyttävään valaistukseen nostaa 

myyntituotteet esiin, saa myymälätilat tuntumaan luoksekutsuvan miellyttävältä ja parantaa 

niin asiakkaiden kuin henkilökunnan viihtyvyyttä. Hyvän valaistuksen kaupallinen näkökulma 

on kiistaton. 

http://www.keraneon.fi/
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Hevilum toimitti kassojen yläpuoliset Trilux E-Line -jonovalaisimet, jotka ovat asennettavuudeltaan 

ja energiatehokkuudeltaan markkinoiden kärkeä. Kassa-alueella tasainen ja riittävän korkea 

valaistusvoimakkuus ovat erittäin tärkeitä. 

 

http://www.keraneon.fi/
https://www.trilux.com/products/en/Indoor-lighting/Continuous-line-luminaires-and-batten-luminaires/E-Line-LED-IP20-54-rapid-mounting-continuous-line/
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Alaslaskuihin Hevilum toimitti Cree LR22 -moduulivalaisimia. Valaisimella on CRI90 -

värintoistoindeksi, 10 vuoden takuu, matala häikäisy ja tasainen valonjako. Valaisin onkin ideaali 

ratkaisu myymälöiden alaslasketuissa katoissa. 

 

 

Keravan Prisman valaistussaneerauksen toteutti Keraneon Oy. Valaistussaneeraus 

toteutettiin yöasennuksena, eikä kaupan aukiololle aiheutunut häiriöitä. Myymälä- ja aula-

alueet käsittävään urakkakokonaisuuteen Hevilum toimitti valaisimia aula- ja kassa-alueille. 

 

HOK Elannolla on pääkaupunkiseudulla 12 Prismaa, joista yksi on Prisma Kerava. HOK 

Elanto on sitoutunut pienentämään toiminnastaan aiheutuvaa ympäristökuormitusta 

energiatehokuutta parantamalla. HOK Elannon energiatehokkuusinvestoinneilla on 

saavutettu merkittäviä hyötyjä. 

 

Lisätietoja:  

https://www.s-kanava.fi/web/hok-elanto/yrityksesta/vastuullisuus/ymparisto/energiatehokkuus 

 

 

 

 

 

 

http://www.keraneon.fi/
http://www.cree-europe.com/en/product/cree-lr22/
https://www.prisma.fi/fi/prisma/myymalat/kerava
http://www.keraneon.fi/
http://www.hevilum.fi/
https://www.s-kanava.fi/web/hok-elanto/yrityksesta/
https://www.prisma.fi/fi/prisma/myymalat/kerava
https://www.s-kanava.fi/web/hok-elanto/yrityksesta/
https://www.s-kanava.fi/web/hok-elanto/yrityksesta/
https://www.s-kanava.fi/web/hok-elanto/yrityksesta/
https://www.s-kanava.fi/web/hok-elanto/yrityksesta/vastuullisuus/ymparisto/energiatehokkuus
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PROJEKTIN VALAISIMET 

 Cree LR22 

• 600x600-moduulivalaisin alas-

laskukattoihin 

• 10 vuoden takuu 

• CRI90 

 

 Trilux E-Line 

• Jono- tai yksikkövalaisin 

• voidaan vaijeriripustaa, asen-

taa kierretangoilla tai asentaa 

valaisinripustuskiskoon 

• itsekantava valaisinprofiili ei 

tarvitse erillistä ripustuskiskoa 

• erittäin energiatehokas 

• runsaasti optiikkavaihtoehtoja 

• nopea asentaa 

• valaistusryhmän kaapelointi 

(5x2,5+tarvittaessa DALI) kul-

kee valaisinprofiilin sisällä 

 
 

http://www.keraneon.fi/
http://www.cree-europe.com/en/product/cree-lr22/
https://www.trilux.com/products/en/Indoor-lighting/Continuous-line-luminaires-and-batten-luminaires/E-Line-LED-IP20-54-rapid-mounting-continuous-line/
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Trilux Ondo 

• Korkeisiin aulatiloihin Hevilum 

toimitti Trilux Ondo -valai-

simia, joilla saadaan tuotettua 

runsaasti valoa ja kevyt ilme 

• eri optiikka- ja tehovaihtoeh-

toja 

• voidaan vaijeriripustaa tai 

asentaa ripustuskiskoon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätiedot ja linkit 

www.cree-europe.com 

www.trilux.com/en 

www.hevilum.fi 
 

Juha Auvinen, toimitusjohtaja 

gsm: 050 412 0374 

e-mail: juha.auvinen@keraneon.fi 

Mikko Karimaa, myyntipäällikkö 

gsm: 040 903 3273 

e-mail: mikko.karimaa@keraneon.fi 
 

 
 

http://www.keraneon.fi/
https://www.trilux.com/products/en/Indoor-lighting/Industrial-luminaires/Ondo-LED-high-bay-luminaire-with-LED/
https://www.trilux.com/products/en/Indoor-lighting/Industrial-luminaires/Ondo-LED-high-bay-luminaire-with-LED/
http://www.cree-europe.com/
http://www.trilux.com/en
http://www.hevilum.fi/
mailto:juha.auvinen@keraneon.fi
mailto:mikko.karimaa@keraneon.fi

