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Ensto Anna – designvaloa toimistoihin
Ensto laajentaa julkisten tilojen valaisinmallistoaan esittelemällä uuden Anna-designvalaisimen. Anna on tyylikäs
huippuvalaisin, joka on suunniteltu yhteistyössä suomalaisen Pentagon Designin kanssa. Annan tyylikäs design ja
optiikka istuvat nykypäivän tasokkaiden toimistojen sisustusarkkitehtoniseen muotokieleen. Ensto Anna lanseerataan
Jyväskylässä 7.2.2018 alkavilla Sähkö Tele Valo AV -ammattilaismessuilla.
Anna on suunniteltu tämän päivän moderneihin toimisto- ja julkitiloihin. Uutuus sopii erinomaisesti myös kouluihin
sekä muihin julkitiloihin – sekä uusiin että korjausrakentamiskohteisiin. Valaisimen ulkonäköön on
kiinnitetty suunnitteluvaiheessa erityistä huomiota. Anna-valaisimen erikoisuutena on kaksi erilaista päätymallia,
kulmikas ja pyöreä. Geometrinen pääty sopii moderniin suoraviivaiseen makuun, kun taas pyöreämuotoinen pääty tuo
pehmeyttä muodollaan toimistoympäristöön. Anna-valaisin yllättää monipuolisuudellaan. Valaisimen etuna on sen
lukuisat mahdollisuudet erilaisissa ympäristöissä, ala- ja ylävalo sekä päätyvaihtoehdot ovat tästä hyviä esimerkkejä.
Tyylikkään ulkonäön lisäksi Annan valo on erinomaista.

Anna System on osiensa summa
Anna-tuoteperheen toinen kokonaisuus on Anna System, joka on modulaarinen kokonaisuus. Siitä voidaan rakentaa
kulmapalojen kanssa erilaisia muotoja, fiiliksiä – moduuli kerrallaan, ”rakenna oma tilasi” -tyylisesti. Anna System
myydään siis moduuleissa ja Anna "valmiina" valaisimena. Laadukkaista moduuleista syntyvä kokonaisuus luo
designillaan ja valo-optisella laadullaan tasokkaan ja miellyttävän työympäristön toimistoihin ja muihin julkisiin
kohteisiin. Anna Systemin valoviivoilla ja kulmamoduuleilla voidaan rakentaa mitä mielikuvituksellisimpia ratkaisuja
valaisemaan moderneja toimisto- ja julkitiloja.
- Yhdistimme Pentagon Designin suunnittelun ja valaisinasiantuntemuksemme. Halusimme hyvännäköisen
designvalaisimen tuomaan uutta muotoilua Enston julkitilamallistoon. Kaiken suunnittelun lähtökohtana oli kuitenkin
laadukas valo, joka palvelee käyttäjää ja tilaa, Ensto Lightingilta projektipäällikkö Harri Ekdahl kertoo.
Anna ja Anna System ovat erittäin monikäyttöinen designvalaisintuoteperhe, jonka designin päihittää ainoastaan sen
valotekniset ominaisuudet. Anna on ensimmäinen kolmen toimistovalaisimen sarjasta, joka julkaistaan Jyväskylän
messuilla 2018. Sarjan tuotteet ovat Anna, Aava ja Avara ja tekniset lanseeraukset ajoittuvat keväälle ja kesälle 2018.
Kolmen A:n tarina siis jatkuu.
•

Kattavaan mallistoon kuuluvat mm. mikroprisma- ja matalaluminanssiritilävaihtoehdot, kaksi pituutta (1170 ja 1494 mm),
vaijeri-/pinta- ja uppoasennusmallit, järjestelmävalaisimet sekä DALI-ohjatut valaisimet.

•

Valaisimen ottotehot ovat 15–38 W, valovirrat 1550–4700 lm ja valotehokkuudet 103–126 lm. Alumiinirunkoisen
valaisimen kotelointiluokka on IP23.

•

Tilauksesta Anna toimitettaan mm. vetokytkimellä, liitosjohdolla, SmartWay-tunnistimella, Tunable white -ominaisuudella,
3000 K -värilämpötilalla ja alhaisemmalla valovirralla projektin tarpeiden mukaan.
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Lataa kuva

Ensto Lighting Oy on johtava suomalainen energiatehokkaiden valaistusratkaisujen valmistaja, joka palvelee
valaistuksen ammattilaisia ympäri maailmaa. Yhtiö tarjoaa ratkaisuja asumisen, julkisten tilojen,
teollisuuden, ulkotilojen ja laivateollisuuden tarpeisiin.
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