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CASA SIPILÄ
V A L A I S T U S S U U N N I T E L M A

HIRSITALON TUNNELMAAN KOHOTUS
Casa Sipilä | Kirjoittanut: Henna Eklund
SuperLED

-

pohjoissuomalainen

led-

Valaistussuunnitelman avulla kodista saa

valojen verkkokauppa toteuttaa yhtenä

korostettua

palvelunaan

valaistussuun-

muuten perinteisen valaistuksen (yksi valo -

nitelmia koteihin. Oli kotisi vanha tai uusi,

yksi huone) kautta saattaisivat jäädä piiloon.

kaipaa

Olohuoneessa

se

kattavia
valaistusta

ja

etenkin

energiaystävällisesti.

esiin

pintamateriaali

sellaisia

saattaa

olla

kaipaa

kohtia,

seinä,

mitkä

jonka

esiinnostoa

tai

sisustukseen valitut värit halutaan tuoda
Suomalaisiin

koteihin

on

hiljalleen

kirkkaasti esiin myös pimeinä aikoina.

rantautunut led-aalto, joka on tuonut
monipuoliset

valaistusmahdollisuudet

Valaistussuunnitelma

antaa

tähän

mahdollisiksi ihan Sinun ja minun kotiin.

mahdollisuuden. Yhteistyössä asiantuntijan

SuperLED

kanssa

luo

valaistuksen voimin.

arkeen

luksusta

on

helppo

suunnitella

kokonai-

suudet kuntoon. Toiveet annat sinä ja asiantuntija

kertoo

tarpeisiin

ratkaisut

parhaimmat vaihtoehdot.
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ja

HIRSITALOON LED-VALAISIMET

Janne

Sipilä

hirsitalossa

perheensä

Espoossa.

palveluun
kautta.

asuu

he

Valaistussuunnittelu-

päätyivät

Aikaisemmassa

huomanneet,

että

kanssa

vähän

kantapään

kodissa

valaistuksella

he

olivat

on

suuri

merkitys viihtyvyyteen.
Suomen vaihtuvat vuodenajat, valon määrän
traagiset

muutokset,

valotarpeisiin.

vaikuttavat

Nämä

pitäisi

suuresti

ennakoida.

Valaisinsuunnittelupalvelun kautta eri vuodenaikojen

valaistustarpeet

tulevat

enna-

Eteisessä kattovalaisimena toimii SuperLEDin
suunnattava LED-alasvalo SUNNY.

koitua.
“SAIN SÄHKÖPOSTILLA VINKIN
SUPERLEDIN VALAISTUSPALVELUSTA”

Paras ja kustannustehokkain palvelu löytyi
kilpailutuksen kautta. SuperLED osoittautui
heidän

mielestään

erinomaiseksi

vaihtoehdoksi. Hinnat olivat sopivat valaisinvalinnoissa ja palvelu tehtiin asiakas ensin mentaliteetilla.

Janne

oli

tyytyväinen

kokonaisuuteen.
“Valaistusasiantuntijan kanssa työskentely
sujui

erinomaisesti.

Hän

kertoi

selkeästi

valintojen perustelut ja opasti.”

Jannen

mielestä

parasta

valaistussuunnittelupalvelussa
että

toiveet

otettiin

SuperLED.fi:n
oli

kaiken

juuri

Isompi ja laajempi LED-paneeli RANDI on käytössä
esim. kodinhoito- ja vaatehuoneessa.

se,

kaikkiaan

mukavasti huomioon.
“Pieni pelko ehti käydä mielessä, tuliko yliinvestoitua

valaisimiin,

mutta

se

pelko

osoittautui turhaksi.“

ASIANTUNTIJAN VALINTOJA EI TARVINNUT
EPÄRÖIDÄ

Sipilöiden

kodin

valaistussuunnitelma

rakennettiin monipuolisista valinnoista.
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Sipilöiden

kotiin

valittiin

kolmenlaisia

valaisimia: yleisvalaisimia perusvalaistuksen
tarpeisiin,

roikku-

tunnelmavalaisimia

ja

erikoiskohteisiin, kuten pöytien päälle sekä
seinäpintojen

korostamiseen.

Tunnelma-

valaisimien joukossa oli myös epäsuoraa valoa
tuottavia ratkaisuja.
“LED-nauhat oli perheen yhteinen toive.
Niitä päädyttiin tilaamaan peräti 55 metriä.”

LED-nauha on valaisimena monipuolinen ja
monikäyttöinen. LED-nauha taipuu nimittäin
moneen tarpeeseen. Lisäosien avulla nauhoja
saa

jatkettua

pitkiksi

kokonaisuuksiksi.

Niihin

himmennyssetin,
vaihdella

ja

jonka

haluamallaan

yhtenäisiksi
voi

avulla

hankkia
tehoa

tavalla

tai

voi
väriä

muunnella tunnelman tai huoneen tarpeen
mukaan.

Lisäksi

hankittavissa

led-nauhoille

profiileja,

joiden

on

avulla

led-

nauhat on helppo asentaa kohteeseen kuin
kohteeseen.
VALAISIMIEN

TESTAUSMAHDOLLISUUS

ANTOI LISÄARVOA

SuperLED
puolisesti.

palvelee
Heiltä

saa

asiakkaitaan

moni-

esimerkiksi

testiin

valaisimen, jos sen hankinta epäilyttää. Tästä
mahdollisuudesta

SuperLED

saa

Janne

Sipilältä erityiskiitosta.

Kylpyhuoneeseen tunnelmaa tuo LED-paneeli OODI
ja TEHO led-nauha. Myös portaat saavat eloa.

“Mallivalaisimilla sai rauhassa kokeilla eri
valonvärit lopullisessa ympäristössä.”

Tämä on tärkeä ominaisuus aina valaisimia
valitessa. Valaisin ja valon väri ei välttämättä
näytä samalta liikkeen ympäristössä kuin
kotioloissa. Kun valaisinta pääsee testaamaan
oman

kotinsa

pintamateriaalien

keskellä,

huomaa selkeästi, mikä toimii ja mikä ei.
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HIMMENNYSMAHDOLLISUUS ON TÄRKEÄ
OMINAISUUS NYKYAJAN VALAISTUKSESSA

Vuodenaikojen sekä päivän rytmin mukaisesti
valaisimen polttaminen täysteholla koko ajan
ei ole enää järkevää. Arkeen luksusta voi
saada pienillä investoinneilla. Jos valaisimen
saa

himmennettyä

illan

tarpeisiin

tai

kirkastettua, kun tehoa kaipaa enemmän,
antaa se paljon mahdollisuuksia.
Kun kysyimme, mikä oli Jannelle tärkeintä
valituissa valaisimissa, vastaus tuli nopeasti ja
epäröimättä:
nimittäin

“Himmentimet!”

onnellinen

siitä,

Janne

oli

niitä

sai

että

tilattua kaikkiin paikkoihin, ja ominaisuutena

Autokatoksessa valoa antaa LED-paneeli KVANDI.
Se levittää valon tasaisesti ja on himmennettävissä.

ne ovat hintansa väärti.
Esimerkiksi

olohuoneeseen

rakennettua

valaistukseltaan

saatiin
varsin

onnistunut kokonaisuus himmentimien sekä
riippuvalaisimien avulla.
“Varsinkin
paljon

KÄPY-valaisimet

ihailua.

Ne

sopivat

ovat

saaneet

erinomaisesti

hirsitalon tunnelmaan.”

Janne

suosittelee

lämpimästi

SuperLEDiä

muillekin. Tuotteet ovat olleet hyvälaatuisia,
ja

SuperLEDin

asiakaspalvelu

toimi

erinomaisesti.

VALAISTUSSUUNNITELMAN VALAISIMET
Voit tutustua tarkemmin valaisimiin linkkien
kautta:

Kodin vinoissa katoissa kattovalaisimena toimii niin
ulko- kuin sisäkäyttöön sopiva LED-alasvalo FIINI.

Kun yhdistelee kiinteitä led-valaisimia yhteen lednauhojen kanssa, saa rakennettua kauniita
kokonaisuuksia. Kuten tässä eteiseen.

LED-paneeli KVANDI (alk. 32 €)
LED-paneeli OODI (alk. 26 €)
TEHO led-nauha (alk. 33 €)
LED-paneeli RANDI (alk. 24 €)
LED-alasvalo FIINI (alk. 27 €)
LED-alasvalo SUNNY (alk. 22 €)
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