
GRADUS ARCHITECTURAL LIGHTING SYSTEMS
WITH LED



“LET 
THERE 

BE 
LIGHT”

◼ ” Ljuset har förmågan att ge energi, 
att verka avslappnande, att 

pigga upp oss samt öka den 

kognitiva prestandan och humöret



INTEGRERAD DEL 
AV INTERIÖREN

◼ Gradus arbetar med biograf- 
miljöer och auditorium runt 
om i hela världen



ARCHITECHTURAL LIGHTING RANGE

◼ Golv ◼ Trappor ◼ Vägg



ALLA GODA TING ÄR TRE

Aluminium Profile 
selection LED Tape choice Control options



VARFÖR ANVÄNDA EN ALUMINIUMPROFIL? 

◼ Praktisk: 
◼ Hjälper värmeavledning - fungerar som kylfläns för att förhindra överhettning och hjälper till att förlänga LED -tejpens 

livslängd. 

◼ Skapar skyddshölje för LED -tejp - hjälper till att skydda LED -tejp från skador och möjliggör enklare rengöring. 

◼ Visuell: 
◼ Döljer LED -tejp från sikten - skapar ett mer "färdigt" utseende. 

◼ Minskad "spotting" -effekt - diffusor gör att ljus från varje enskild diod kan smälta samman till en enda ljuslist. 



PROFILER GOLV OCH TRAPPA



PROFILER VÄGG

◼ Ytmonterat

◼ Nerfällt



Traditionell LED Tapes – vita och enkulörstaper:
• Traditionell tejp med litet mellanrum mellan varje enskilt LED -chip. 
• Kompatibel med ett urval kontrolleralternativ för de kunder som behöver dimma. 

Punktfria LED Tapes – vita och enkulörstaper:
• Lysdioder är tätt packade och skapar en enda, oavbruten ljusstråle. 
• Rekommenderas för grundare aluminiumprofiler för att förhindra ”punkt"-effekt. 
• Kompatibel med ett urval kontrolleralternativ för de kunder som behöver dimma.

Kulörändrande RGBW LED Tapes:
• Innehåller de primära färgerna (rött, grönt, blått) med tillägg av ett dedikerat vitt ljus, vilket 

möjliggör ökad flexibilitet för användaren att blanda en omfattande färgpalett för att skapa 
önskad nyans. 

Dual vit CCT (färgtemperaturändrande tejp):
Gör att användaren kan välja vilken nyans som helst mellan ett färgtemperaturintervall 
på 2700K och 6500K, när den är installerad med en lämplig kontroll. 

LED TAPE – SORTIMENT



DRIVDON OCH KONTROLLER



Lobbies

Bars Restaurants Spa / Leisure facilities

CorridorsHotel Rooms



Luxury Residential 
Developments Retail Health & Fitness

Leisure Commercial Office Travel



GRADUS SERVICES

◼ Vi har följande expertis inom vårt team: 
◼ Projektledare 
◼ Kalkylatorer 
◼ Montörer 
◼ Belysningstekniker

◼ Vi arbetar för närvarande med kunder över hela världen: 
◼ Stora biografkedjor - Odeon, Vue, Cineworld Utbildning 
◼ Universitet 
◼ Hotellgrupper, 
◼ Kryssningsoperatörer 
◼ Restauranger 


