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SAUNALED
SAUNAVALAISIN

Tyylikkäiden Airamin saunavalaisimien puiset kehykset ovat suo-
malaista tervaleppää ja ne on myös valmistettu Suomessa. Valai-
simet ovat triac-himmennettävät joten voit säätää valon määrää 
tilanteeseen sopivaksi. Sarjan erikokoiset pöly- ja vesitiiviit mallit 
soveltuvat sekä pinta- että uppoasennukseen, asennuskorkeus 
seinälle on maks. 1 m. Voit sävyttää puuosat yksilöllisesti saunan 
sisustukseen sopivaksi. Suosittelemme niiden pintakäsittelyä 
puusuoja-aineella ennen käyttöönottoa.

• Runko alumiinia, kehys puuta (tervaleppä), kupu muovia (PC).

• Väri käsittelemätön tervaleppä.

• Pinta- ja uppoasennus, ruuviliittimet 3 x 2,5 mm2. Asennus-
korkeus maks. 1 m.

• Valon värilämpötila 2700K.

• Värintoistoindeksi 80-89 (CRI≥80).

• Kotelointiluokka IP65.

• Kiinteä AC LED 8W 500LM.

• Triac-himmennettävä.

• Käyttöympäristön lämpötila 5 °C ... 60 °C.

• Elinikä/käyttöikä L70B50 15000H.

• Suositellaan puukehyksen käsittelyä puunsuoja-aineella.

SAUNALED
SNRO KOODI W LM

4126226 A1SAAA SAUNALED 260TRL LED 8W/827 500LM 8 500

Himmennettävä valaisin 
asennettavissa pintaan tai 
uppoon. 
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SAUNALED
SAUNAVALAISIN

Tyylikkään Airam SAUNALED-saunavalaisimen puuvarjostin 
valmistetaan Suomessa laadukaasta kotimaista tervalepästä. 
Airamin saunavalaisimen kiinteä AC led soveltuu himmennettä-
väksi triac-himmentimellä.  Sarjan erikokoiset pöly- ja vesitiiviit 
valaisimet voi pinta- ja uppoasentaa seinään, asennuskorkeus on 
maks. 1 m. Voit sävyttää sen puuosat saunan sisustukseen sopi-
vaksi. Suosittelemme puuosien pintakäsittelyä puusuoja-aineella 
ennen käyttöönottoa.

• Runko alumiinia, kehys puuta (tervaleppä), kupu muovia (PC).

• Väri käsittelemätön tervaleppä.

• Pinta- ja uppoasennus, ruuviliittimet 3 x 2,5 mm2. Asennus-
korkeus maks. 1 m.

• Valon värilämpötila 2700K.

• Värintoistoindeksi 80-89 (CRI≥80).

• Kotelointiluokka IP65.

• Kiinteä AC LED 8W 500LM.

• Triac-himmennettävä.

• Käyttöympäristön lämpötila 5 °C ... 60 °C.

• Elinikä/käyttöikä L70B50 15000H.

• Suositellaan puukehyksen käsittelyä puunsuoja-aineella.

SAUNALED
SNRO KOODI W LM

4126227 A1SAAB SAUNALED 320TRL LED 8W/827 500LM 8 500

Himmennettävä valaisin 
asennettavissa pintaan tai uppoon. 
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SAUNALED
SAUNAVALAISIN

SAUNALED on tyylikäs saunavalaisin, jonka AC-led on kiinteä 
ja himmennettävä. Suomessa valmistetussa varjostimessa 
käytetään laadukasta kotimaista tervaleppää. Kaikki eri mallit 
soveltuvat sekä pinta- että uppoasennukseen. Pystymallisen 
valaisimen voi asentaa myös nurkkaan. Valaisimet ovat pöly- ja 
vesisuojattuja, niiden seinäänasennuskorkeus on maks. 1 m. 
Suosittelemme puuvarjostimen pintakäsittelyä puusuoja-aineella 
ennen käyttöönottoa. Puuosat voi sävyttää yksilöllisesti saunan 
sisustukseen sopivaksi.

• Runko alumiinia, kehys puuta (tervaleppä), kupu muovia (PC).

• Väri käsittelemätön tervaleppä.

• Pinta-asennus, myös nurkkaan sekä uppoasennus. Ruuvi-
liittimet 3 x 2,5 mm². Asennuskorkeus maks. 1 m.

• Valon värilämpötila 2700K.

• Värintoistoindeksi 80-89 (CRI≥80).

• Kotelointiluokka IP65.

• Kiinteä AC LED 8W 500LM.

• Triac-himmennettävä.

• Käyttöympäristön lämpötila 5 °C ... 60 °C.

• Elinikä/käyttöikä L70B50 15000H.

• Suositellaan puukehyksen käsittelyä puunsuoja-aineella.

SAUNALED
SNRO KOODI W LM

4126228 A1SAAC SAUNALED 180TRL LED 8W/827 500LM 8 500

Himmennettävä valaisin 
asennettavissa pintaan, 
uppoon tai kulmaan.




