Nya Wibre CENTUM°°
4.0292

4.0202

Undervattensbelysning

Belysning för alla typer av
krävande miljöer
3000K | 4500K | 6000K

3000K | 4500K | 6000K

RGB-VIT

RGB-VIT

6900 Lumen

4600 Lumen

47 WATT

31 WATT

Mix Flux

50 °

@m
15

25 m@

Behöver ni hjälp med ljusberäkningar eller belysningsförslag? Malux hjälper
gärna till med beräkningar, projektering och förslag. Har ni speciella önskemål
gällande utförande, funktion, utseende eller tillbehör hittar vi tillsammans den
optimala lösningen för ert behov. Se hela vårt utbud på vår hemsida.

MEDELSTORA POOLER | HOTELL | PRIVATA POOLER
15 @
m

8m

4.0102

4.0052

3000K | 4500K | 6000K

3000K | 4500K | 6000K

RGB-VIT | DYNAMISK VIT

RGB-VIT | DYNAMISK VIT

2700 Lumen

675 Lumen

18 WATT

5 WATT

30 °

25 °

SMÅ POOLER | PRIVATA POOLER | DIVERSE

SMÅ POOLER | DIVERSE | EFFEKT

8m
@

@5 m

Tekniska lösningar för en säkrare värld.
Malux Sweden AB
Örnsköldsvik, Kista, Stenungsund, Kalmar, Bräkne Hoby & Malmö
Tel. växel 0660-29 29 00, info@malux.se

www.malux.se
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STORA POOLER | SPORT | ALLMÄNNA BASSÄNGER

för bassänger och äventyrsbad

Nyheter från Malux sortiment bestående av undervattensbelysning
från Wibre. För en säkrare och trevligare badupplevelse.

Det finns många aspekter att ta hänsyn till i sitt val av undervattensbelysning, säkerhet, funktionalitet
och upplevelse är de tre viktigaste. Motions- och tävlingsbassänger kräver oftast en kraftfull och funktionell
belysning, speciellt i bassänger med djupdel. I äventyrsdelar och rehab-bassänger ställs däremot högre
krav på funktionell belysning i kombination med trivsel och upplevelse. I dessa miljöer kan övrig allmän
belysning med fördel även dämpas för att ge utrymme åt belysningen under ytan.

Malux är sedan 60-talet generalagent för Wibre specialbelysningar, och Sveriges största och mest erfarna
leverantör av undervattens- och fontänbelysning
Wibres nya CENTUM°° -serie innehåller ett brett
spektrum av infällda och ytmonterade spotlights i olika storlekar, effektnivåer och med olika
ljusegenskaper som lämpar sig för alla typer av
undervattensmiljöer.

Fyrishovsbadet Uppsala

Undervattensbelysning livar upp omgivningen på fler sätt än bara under ytan. Den
garanterar inte bara säkerhet genom att effektivt belysa simbassängen utan ökar,
med rätt ljus- och färgsättning, även trivseln och upplevelsen för besökarna.

CENTUM°° – lyser upp
under ytan

Centum-serien finns även som retrofit för utbyte av
gamla halogenarmaturer till moderna LED-alternativ.

Kokpunkten Västerås

Säkerhet och funktionalitet är den viktigaste aspekten att ta hänsyn
till i sitt val av undervattensbelysning. Idag är belysningens
visuella presentation också en stor del i anläggningens trivsel.

Här är några av våra
senaste referensobjekt

Navet Umeå

Bättre badupplevelser
med rätt belysning

Kokpunkten Västerås

•

Experium Sälen

•

Storsjöbadet Östersund

•

Kokpunkten Västerås

•

Nya Lögarängsbadet Västerås

•

Munktellbadet Eskilstuna

•

Järfälla Badanläggning

•

Nolhagabadet Alingsås

•

Navet Umeå

•

Djupadalsbadet Kumla

•

Vattenhuset Ängelholm

•

Himlabadet Sundsvall

•

Högevallsbadet Lund

•

Yasuragi Hasseludden

Våra armaturer finns installerade på både stora och
små badanläggningar i hela Sverige, hör av dig till
oss för närmsta referensobjekt.

Ljus och färg i samspel

Vilken typ av undervattensbelysning ska jag välja?

Vill du ta en simtur i Röda Havet, dyka i Blå Lagunen
eller flyta fritt längs Gula Floden? Med snyggt projekterad färgskiftande RGB/RGB-W belysning kan du enkelt
skapa effektfulla miljöer, både ovan och under vatten.
Bara fantasin sätter gränser för var du kan befinna dig.

Det är viktigt med rätt belysningslösning på rätt plats. Varje bassäng har sina unika
behov och förutsättningar. För att komma fram till vilken typ av belysning ni skall välja
så är det viktigt att utgå ifrån vilket ändamål bassängen ska användas till. Malux erfarna
ljusdesigners och rådgivare hjälper dig hela vägen från projektering och support vid
slutlig installation.

