
Lumlyx Sky og Wall LED
....et innovativt produkt for dine rom !



Lumlyx Sky LED er et virtuelt takvindu som gir en virklighetstro illusjon av himmelen. Den åpner opp rommet og 

bidrar til et bedre og mer helsemessig miljø, enten det gjelder kunder i din butikk, ansatte i din bedrift eller pasienter 

på din klinikk.

Det elegante rammedesignet er modultilpasset og passer direkte inn i standard takhimling, men kan også monteres 

rett på flatt tak.

• Senker stress 

• Gir en virklighetstro illusjon av natur og himmel

• Dagslysbalansert lysinslipp (6000K)

• Forbedrer opplevelsen under behandling på klinikker

• Bidrar til en naturlig følelse av ute-atmosfære i alle typer rom 

• RF-fri, MR tilpasset

• Enkel installasjon, passar direkte i undertaket 60x60 eller 60x120

Lumlyx Sky LED



60x120cm

60x60cm

Lumlyx Sky LED

Standard størrelse

60x60cm



• Pasient rum
• Klinikker
• Undersøkelse og behandlingsrom 

Lumlyx Sky LED

Närhälsan Göteborg Närhälsan Göteborg



LUMLYX Sky LED         Møterom, bedriftslokaler og kantiner



LUMLYX Sky LED         Skoler og forsamlingslokaler



Lumlyx Sky LED,     Hoteller, Restauranter, Barer og Kafeer



Lumlyx Sky LED 

For deg og dine....for ditt hjem !



Lumlyx Sky LED,    Eksempel   2x3 med  60x60cm



Lumlyx Sky LED      Eksempel 3x4 med 60x60cm



Lumlyx Wall LED

Vi på Lumlyx har tatt frem et nytt konsept innen LED-lamper og kunst!

Med fotografiska illusjoner av naturen gir Lumlyx Wall LED en følelse av naturlig utsikt og utsyn. Den 
forvandler innestengte interiører og rom til en romsligere følelse i en vindusramme. 

Vi har et omfattande utvalg av varierende billedmotiv fra ulike landskap og miljøer.

• Åpner opp vegger og romfølelsen
• Fremmer og styrker din avkobling
• Påvirker ditt humør på en svært positiv måte
• Rommet gir et naturlig innblikk og utsyn i naturen
• Fobedrer miljø for ansatte, kunder og alle som oppholder seg i rommet
• Bidrar positivt til rehabilitering og helbredelsesprosesser
• Rask og enkel installasjon
• Et nordisk produkt med topp kvalitet og høy driftssikkerhet



Lumlyx Wall LED

Östra Sjukhuset, Röntgen



Lumlyx Wall LED

St Görans Sjukhus, Mammografi



Lumlyx Wall LED       Enkel 60x120 cm



Lumlyx Wall LED       Enkel 80x120 cm



Lumlyx Wall LED      Dobbel 80x120 cm



Lumlyx Wall LED       Trippel 60x120 cm



Lumlyx Wall LED     Panorama 60x180 cm
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