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Valo tekee hyvää
Hyvä asiakkaamme, tässä esitteessä keskitymme sisävalaisimiin 
ja kerromme, mikä valaisin sopii mihinkin paikkaan. Koti on ihmi-
sen tärkein paikka. Siksi ei ole yhdentekevää, miten eri huoneet 
on valaistu. Tunnelman lisäksi valaistuksella voi korostaa yksityis-
kohtia, ja ennen kaikkea riittävä valo tekee tilan turvalliseksi olla 
ja työskennellä.

Kun haluat kotiisi uutta ilmettä, uusi valaisin voi olla joskus paljon 
parempi vaihtoehto kuin maalaus, tapetointi ja uudet huonekalut 
– ja paljon edullisempi. 

Vain mielikuvitus on rajana kodin eri tilojen valaisemiselle. Joskus 
kannattaa olla rohkea ja valita yllättävä valaisin tilaan, jossa on aikaisemmin totuttu näkemään 
jotain tavanomaista.

Tervetuloa myymäläämme, joka on Suomen suurimpia. Muistathan, että nettikauppamme palvelee 
sinua 24 tuntia vuorokaudessa.

Valoisaa elämää kaikille Teille!

Olli Sorva
Valokauppias

Suvi Sorva (vas.), Olli Sorva, Pauliina Rytkönen, Osmo Sorva, Minna Kilpinen.
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Woody
Woody valaisinsarja, jossa materiaa-
leina metalli, mattalasi ja puu. Näyt-
tävä ja sisustuksellinen sarja on varus-
tettu E27 lampunkannoilla, plafondissa 
ja riippuvalaisimessa valotehon takaa 
neljä valopistettä ja pöydänpäällysva-
laisimessa kolme. Seinävalaisin yhdellä 
valopisteellä ja liitosjohdolla.

Riippuvalaisin  290 €
Halkaisija 50 cm

Plafondi  245 € 
Halkaisija 50 cm

Soike riippuvalaisin  290 € 
Pöydän päälle, pituus 75 cm

Seinävalaisin  100 € 
Leveys 32 cm

S i S u S t u S VA L A i S i M E t

Riippuvalaisin

Soikea riippuvalaisin 75 cm

Plafondi

Seinävalaisin
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L E d - S i S u S t u S VA L A i S i M E t

Energiatehokkaat 
sisustusvalaisimet 
•	LED-polttimoin
•	Pitkä käyttöikä 
•	Alhainen sähkönkulutus
•	Huoltovapaa – ei lampun vaihtoa
•	Syttyy heti ja tuottaa tasaista valoa

T1319 Arc-kattovalaisin 161 € 
Moderni yksinkertainen metallinen riippuvalaisin, 
helppo koukkukiinnitys, valonlähteenä energiate-
hokas lämminsävyinen 12 W LED-moduli. Halkaisija 
48 cm, väri valkoinen. 

V5319 Arc-seinävalaisin 145 €
Moderni metallirunkoinen mattavalkoinen seinä-
valaisin, nivelletty varsi, valonlähteenö tehokas 
lämminsävyinen 6 W LED-moduli.  Korkeus 22 cm

P2023 Plafondi 95 € 
Opalilasi, runko harjattua alumiinia. Valonläh-
teenä 6W lämminsävyinen LED–moduli, koukku-
kiinnitys ja valaisinpistotulppa mukana.  Halkaisija 
27 cm, valaisimella IP21 kotelointiluokitus, joka 
mahdollistaa käytön myös kosteissa tiloissa. 

B4750-36 Pöytävalaisin 165 €
Vankkarakenteinen metallinen pöytävalaisin, 
valonlähteenä MR11 3 W lämminsävyinen LED. 
Väri mattavalkoinen, korkeus 61 cm. 

T1347 Lavet-riippuvalaisin 175 € 
Metallinen riippuvalaisin, helppo koukkukiinnitys, 
valonlähteenä energiatehokas 12 W lämminsä-
vyinen LED–moduli.  

V5167 Zeppelin-seinävalaisin  176 € 
2-osainen kohdevalaisin, suunnattavat spotit, 
rungossa erilliskytkimet. Valonlähteinä 4 W LED-
modulit.

T1319 Arc–kattovalaisin

V5319 Arc–seinävalaisin

P2023 Plafondi

B4750-36 Pöytävalaisin

T1347 Lavet-riippuvalaisin

V5167 Zeppelin-seinävalaisin
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S i S u S t u S VA L A i S i M E t

Kristallivalaisimet
104890 Gränsö kristallivalaisin 139 € 
MC-laatuiset kristallit, kromirunko. Lampunkanta 2 x E14. 
Korkeus 55 cm halkaisija 40 cm, ketjun pituus 1,2 m. 

100482 Nolhaga kristallikruunu 135 € 
MC –laatuiset kristallit, metallirunko. Lampunkanta 5 
x E14. Halkaisija 48 cm, valaisinosan korkeus 40 cm, 
ripustusketju 150 cm. Helposti koukkuun asennettava.

102874 Borgeby  385 € 
MC–laatuiset kristallit, 24K kullattu runko ja organza 
varjostimet. Lampunkanta 5 x E14. Halkaisija 58 cm, 
korkeus 50 cm, ketju 1,5 m. Koukkuun asennettava.

104641 Solliden 365 € 
Kromirunko, briljantti kristalli ja organza varjostimet. 
Valonlähteenä 12 V 10 W halogeenit. Valaisimen hal-
kaisija 60 cm. 

Fold Plafondit
Fold Plafondi 35 cm  79 €
Valkoinen akryyli, satiini. Halk. 35 cm, kork. 19 cm. 
Lampun kanta 3 x E27

Fold Plafondi 50 cm  99 €
Valkoinen akryyli, satiini. Halk. 50 cm, kork. 21 cm. 
Lampun kanta 4 x E27

 

104890 Gränsö

100482 Nolhaga

102874 Borgeby

104641 Solliden

Fold Plafondi 35 cm

Fold Plafondi 50 cm
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S i S u S t u S

Eve tuotesarja
1130 Eve kattovalaisin tupla 249 €
Ovaali vekkivarjostin lev. 88 cm, kork. 150 cm

1133 Eve kattovalaisin 235 €
Ovaali vekkivarjostin halk. 50 cm, kork. 60-150 cm

1137 Eve pöytävalaisin 160 €
Ovaali vekkivarjostin halk. 30 cm, kork. 46 cm

1131 Eve kattovalaisin tripla  285 €
Ovaali vekkivarjostin halk. 70 cm, kork. 150 cm

1132 Eve plafondi  195 € 
Ovaali vekkivarjostin halk. 45 cm, kork. 43 cm
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d E S i G N -  j A  k L A S S i k k o VA L A i S i M E t

Design &
klassikkovalaisimet
Valikoimissamme on laaja valikoima laa-
dukkaita kotimaisia Design- ja klassikkova-
laisimia, tässä muutama poiminto valikoi-
mastamme:

Lokki 500 mm 269 €
 700 mm 299 €
Lokki, toiselta nimeltään Lentävä lautanen, on Yki 
Nummen 1960-luvulla suunnittelema klassikon ase-
man saavuttanut ripustettava kattovalaisin. Valai-
sin on valkoista akryylia ja metalliset ripustusvaijerit 
kuulaketjua. Lokki-valaisin antaa sekä epäsuoraa 
että suoraa valoa ja on häikäisemätön, sillä itse 
valonlähde ei mistään kulmasta pääse paista-
maan suoraan silmiin.

Talo 110 €
Talo – House-valaisin on muotoilultaan tuttu perus-
muoto, joka löytää paikkansa niin lastenhuoneessa 
kuin olohuoneessakin. Valonlähteenä valaisimessa 
on energiansäästölamppu.

Vaasi 88 €
Vaasi-valaisin koostuu kahdesta sisäkkäin ripuste-
tusta vaasimaisesta kuvusta. Valaisimen ulompi 
kupu on kirkasta muovia ja sisempi kupu valkoista 
opaalimuovia.

Fermat 210 €
Brita Flanderin suunnittelemissa Fermat-valaisimissa 
on yhdistetty akryyliä ja hiekkapuhallettua lasia. 
Nimensä valaisin on saanut 1600-luvulla eläneen 
matemaatikko Pierre de Fermat´n ja hänen rat-
kaisemansa spiraaliyhtälön mukaan. Valaisimen 
kupu koostuu samalta tasolta alkavista ja samaan 
suuntaan avautuvista spiraaleista.

Fermat-valaisinsarjaan kuuluvat plafondi ja ripus-
tettava kattovalaisin. Plafondissa valonlähteenä 
on neljä energiansäästölamppua ja ripustetta-
vassa valaisimessa yksi. 
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Muistilista 
energiasäästölampun valintaan
•	 tEHo: Tarkista valaisimen maksimiteho ja korvattavan 

hehkulampun sähköteho.

•	 kANtA: Tarkista myös lampun kanta; pieni kanta (E14) vai 
normaalikanta (E27).

•	  LuMEN: Tarkista hehkulampun sähkötehoa vastaava 
valovirta-arvo (esim. 60W < – > 700 lm). Katso saman 
valovirta-arvon omaavat energiansäästölamppuvaihto-
ehdot.

•	  MiEti valaisiko hehkulamppu aikoinaan sopivasti vaiko 
ehkä liian vähän.

1. Jos haluat varmistua, että energiansäästölamppu 
antaa varmasti riittävästi valoa, voit valita myös suu-
rempitehoisen energiansäästölampun, (esim. 11W 
–> 15W)

2. Jos valaisimen maksimiteho on 60W, voi valaisimessa 
käyttää max 60W energiansäästölamppua (vaikka 
60W hehkulamppu vastaa valoltaan 11W energian-
säästölamppua).

3. Huomaa, että käytön myötä energiansäästölam-
pun valotehokkuus laskee n. 20%.

4. Huomaa myös, että kaikki samantehoiset energian-
säästölamput eivät anna yhtä paljon valoa.

•	  VALoN VÄRi: Jos yleisimpien energiansäästölamppujen 
valo näyttää sinusta ”kellertävältä”, valitse energian-
säästölamppu, jonka värilämpötila on 3000K. Tällöin sii-
nä on puhtaampi valkoinen valo kuin 2700K lampuissa. 
Viileää valoa saat, kun valitset 4000K kirkkaan valkoisen 
valon lampun, mikä on myös hyvä valinta ulkovalai-
simiin.

•	  HiMMENNYS: Huomaa, että tavallisia energiansäästö-
lamppuja ei voi himmentää. Himmenninkäyttöön on 
valittava erityinen Dimmerable-malli.

•	  uLkokÄYttÖÖN: Suljettuihin valaisimiin kannattaa valita 
Megaman Pakkaslamppu, sillä se syttyy vielä –30 as-
teessa ja antaa kylmässä kaksinkertaisesti valoa tavalli-
siin energiansäästölamppuihin verrattuna. Myös muiden 
valmistajien lamppuvalikoimasta löytyy erityisesti ulko-
käyttöön suunnitellut mallit.

Tuomas 183 €
Tuomas, ripustettava kattovalaisin (1950-luku). Yki 
Nummen suunnittelema ripustettava Tuomas valaisin 
rakentuu kahdesta päällekkäisestä kartion mallisesta 
kuvusta. Valo suuntautuu ylös ja alas.

Koska Tuomas on muodoltaan yksinkertainen, se sopii 
monenlaisiin tiloihin ja sisustuksiin. Valon kanssa sen 
sisempi valkoinen kupu ja ulompi savunharmaa kupu 
luovat kiinnostavan ja kauniin valaistuksen.
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Kirkasvalovalaisimet
Innosol Origo  320 €
Innosol Origo on sekä helposti siirreltävä designva-
laisin että tyylikäs kirkasvalolaite. Origo on tunnuste-
tun suomalaisen muotoilijan Eero Aarnion suunnitte-
lema. Origo ilmentää Aarnion näkemystä valaisimen 
monipuolisesta käytöstä. Origon yläosa muodostaa 
kädessä miellyttävältä tuntuvan kantokahvan, joten 
sitä on kevyt liikutella paikasta toiseen. Origo on myös 
himmennettävissä.
Origo–valaisinperheen keskikoko on Innosol Design 
-kirkasvalo. Veistoksellinen lattiavalaisin Origo Maxi 
sekä sympaattinen pöytävalaisin Origo Mini ovat sisus-
tusvalaisimia. Hoitoetäisyys 65 cm (2 500 lx). Värilämpö-
tila 4 000 K (puhtaan valkoinen) 

Innosol Manhattan  219 €
Innosol Manhattan on Pauli Partasen suunnittelema 
designkirkasvalolaite, joka himmentimen ansiosta 
muuttuu sisustusvalaisimeksi. Valaisimen kaksi erilaista 
”julkisivua” tekevät valaisimesta jännittävän sisustu-
selementin. Innosol Manhattanin mittasuhteet mah-
dollistavat valaisimen sijoittelun mitä erilaisimpiin paik-
koihin: työpöydällä valaisin ei vie kohtuuttomasti tilaa. 
Valaisin sopii erinomaisesti myös korkeaan, kapeaan 
tilaan, kuten ikkunalaudalle. Manhattanin yläosassa 
on linjakas, elegantti syvennys, josta kiinni pitäen valai-
simesta saa tukevan otteen. Valaisimessa on myös 
pitkä liitosjohto (2,5 m). Näin valaisinta on helppo siir-
rellä paikasta toiseen. Hoitoetäisyys 72 cm (2 500 lx). 
Värilämpötila 4000 K (puhtaan valkoinen)

Kubo kirkasvalo

Innosol Manhattan

Innosol Origo
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Innosol Boston Twin 87 €
Innosol Boston Twin on kaksivartinen, tehokkailla häi-
käisysuojilla varustettu tyylikäs kirkasvalolaite, jota voi 
käyttää myös työpöytävalaisimena. Energiatalou-
delliset 2 x 22 W:n energiansäästölamput valaisevat 
tehokkaasti.
Tehokas Boston Twin antaa valoa työpöydälle yli 2 500 
lx 42 cm:n etäisyydeltä ja siksi sitä voidaan käyttää 
myös kirkasvalohoitoon.
Hoitoetäisyys 42 cm (2 500 lx). Värilämpötila on 4 000 K 
(puhtaan valkoinen)

Kubo kirkasvalo 250 €
Red Dot Design Award -palkinnon vuonna 2010 
ja Wallpaper Design Award -palkinnon vuonna 
2011 voittanut Innosol Kubo on Eero Aarnion muo-
toilema monikäyttöinen designvalaisin, joka him-
mentimen ansioista muuntuu tehokkaaksi kirkas-
valoksi tai tunnelmavaloksi. Kolme erikokoista, 
lomittaista kuutiota muodostavat veistoksellisen 
valaisimen. Harkitun mitoituksensa vuoksi Kubon voi 
asettaa lattialle, pöydälle tai leveälle ikkunalaudalle. 
 
Hoitoetäisyys 46 cm (2 500 lx). Värilämpötila 4 000 K 
(puhtaan valkoinen). Kuva edellisellä sivulla.

Innosol Rondo  159 €
Innosol Rondo on tyylikäs, monikäyttöinen ja kompakti 
kirkasvalolaite. Valaisin on helppo sijoittaa myös pie-
niin tiloihin, kuten keittiöön tai työpöydälle. Innosol 
Rondon voi myös ripustaa seinälle. Laitteen pyöreä, 
selkeä muoto antaa lämpimän tunnelman kesäisestä 
auringosta. Laadukkaiden komponenttien ansiosta 
laitetta on miellyttävä käyttää, ja se antaa tehokkaan 
valon rasittamatta silmiä.
Innosol Rondo on tyylikäs yhdistelmä terästä ja 
valoa läpäisevää muovia. Valaisin on 
saanut European Consumers Cho-
ice Awards 2011 -palkinnon.
Hoitoetäisyys 45 cm (2 500 
lx). Värilämpötila 4 000 K 
(puhtaan valkoinen)

Innosol Boston Twin

Innosol Rondo
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k o S k E t i N k i S k o t  j A  k i S k o VA L A i S i M E t

Kosketinkiskot 
Global Basic –kiskojärjestelmällä luot helposti 
muunneltavan ja laajennettavan valaistusratkai-
sun tilaan kuin tilaan. 1-vaiheiset kiskot, osat ja 
valaisimet heti hyllystä, saatavilla myös kolmivai-
heisena erikseen tilattuna. Kiskon vakioväri val-
koinen.

Syöttörasia GB12-3 1450906 10,14 € 
Global Track -yksivaiheisen kiskon syöttörasia, valkoinen.

Päätykappale GB41-3 1450941 1,77 €
Global Base 1-vaiheisen kiskon päätykappale, valkoinen.

Jatkokappale GB21-3 1450921 5,77 € 
Jatkokappale Global Base 1-vaihe kiskoon, valkoinen.

Kulmakappale GB34-3 1450934 26,56 €
Kulmakappale Global Base 1-vaihekiskoon, valkoinen.

Global Track GB2100-3 1450906 34,56 €
Kosketinkisko Global Track, 1-vaiheinen, valkoinen. Kiinni-
tys suoraan kattopintaan. Muut tarvikkeet tilattava erik-
seen. Kiskon pituus 1m, katkaistavissa halutusta kohdasta.

Global Track GB2200-3 1450907 54,68 €
Kosketinkisko Global Track, 1-vaiheinen, valkoinen. Kiin-
nitys suoraan kattopintaan. Muut tarvikkeet tilattava 
erikseen. Kiskon pituus 2 m, katkaistavissa halutusta koh-
dasta.

Global Track GB2300-3 1450908 77,74 €
Kosketinkisko Global Track, 1-vaiheinen, valkoinen. Kiinni-
tys suoraan kattopintaan. Muut tarvikkeet tilattava erik-
seen. Kiskon pituus 3m, katkaistavissa halutusta kohdasta.

Global Track GB2400-3 1450909 100,98 €
Kosketinkisko Global Track, 1-vaiheinen, valkoinen. Kiinni-
tys suoraan kattopintaan. Muut tarvikkeet tilattava erik-
seen. Kiskon pituus 4m, katkaistavissa halutusta kohdasta.

Tino-kiskovalaisimet 29,90 €/kpl
valkoinen ja hopea, mukana GU10 50W täysjännitehlo-
geeni. 

Tube-kiskovalaisimet 48 €/kpl
valkoinen ja musta, mukana GU10 9 W energiansääs-
tölamppu 

Kosketinkisko Global Track 1450908

Päätykappale Global Base 1450941 Kulmakappale Global Base 1450934

Syöttörasia Global Track 1450912Jatkokappale Global Base 1450921

Kiskovalaisin Tino

Kiskovalaisin Tube
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Hella Universal 
Design spot S100
Upotettava kohdevalaisinsarja 
Ambient-toiminnolla
Tehokas LED-kohdevalaisinsarja yleisvalaistukseen esi-
merkiksi eteiseen tai käytävävaloksi. Vastaa valotehol-
taan 35 watin halogeenia. Valon värinä lämmin halo-
geenin valkoinen. Helppo asentaa asennusjousien ja 
matalan syvyyden ansiosta. Alumiininen, kestävä runko. 
Halkaisija 115 mm. Asennusreiän halkaisija 100 mm.  
Kokonaissyvyys 54 mm.

Ainutlaatuinen 
Ambient-toiminto
Universal Design Spotissa on Ambient-valotoiminto, jota 
voi käyttää tunnelmavalaistuksen luomiseen. Väreinä 
oranssi, sininen ja valkoinen. Saatavana sekä sisäisellä 
että ulkoisella Ambient-renkaalla. Valotoiminto toimii 50 
mA vakiovirralla

Saatavilla valkoisella-, vaalean harmaalla- ja tumman 
harmaalla rungolla. Ambient värivaihtoehdot oranssi, 
sininen ja valkoinen. 

Hella Universal Design spot s100 64,90 €/kpl

Tuoteominaisuudet
•	Hyvä värintoisto, CRI>85
•	Valovirta 350 lm* 

* Perustuu mitattuun arvoon 
* SGS:n mittaus

•	Suojausluokka IP23
•	Valonväri 2900 K, lämminsävyinen, halogeenin 

kaltainen
•	Pitkäikäinen päivittäisessä käytössä. Esim. 

liiketunnistinkäytössä jatkuva sammuttaminen/
sytyttäminen ei vaikuta valaisimen elinikään.

•	Pieni tehonkulutus 8 W, vakiovirralla 700 mA.
•	Asennusaukon halkaisija 100 mm, matala 

upotussyvyys.
•	Himmennävissä 1-10 V

Yhteensopivat virtalähteet:

M1, soveltuu maks. neljälle spotille  79 €
S1, soveltuu maks. kahdelle spotille 52,50 €

Lisätiedot virtalähteistä sekä muut Hella–tuotteet  myy-
mälästämme tai verkkokaupasta!

L E d - u p p o VA L A i S i M E t

Ambient värit
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Vain mielikuvitus on rajana sille, miten kotinsa 
valaisee. Ei ole olemassa ehdotonta sääntöä 
sille, mikä ja millainen valaisin kuuluu mihinkin 
paikkaan. Poikkeuksen muodostavat tietenkin 
esimerkiksi kosteat tilat, joiden valaisimet on 
tarkkaan säädelty pelkästään turvallisuuden 
vuoksi.

Joskus yllättävä valaisinvalinta epätavallisessa 
paikassa voi tuoda paljon piristystä ja huumoria 
arkeen. Esimerkiksi niinkin arkiseen paikkaan kuin 
wc:hen saa glamouria roppakaupalla laittamalla 
kristallilampetit peilin molemmin puolin.

Eteistilat/käytävätilat
Eteinen, tuulikaappi ja eteishalli ovat tiloja, joissa 
ollaan vain lyhyt aika kerrallaan. Se ei suinkaan tar-
koita sitä, että näiden tilojen valaisuun ei kannata 
kiinnittää sen kummempaa huomiota. Päinvastoin: 
kyseessä on paikka, jonka monet mieltävät aivan 
liian hämäräksi ja ahtaaksi.
Yksi sun toinen on kohdannut tilanteen, jossa pitäi-
si lähteä kiireellä jonnekin, eikä auton avainta löydy 
minkään takin taskusta. Tai lapsen saappaita ei ole 
missään. Tai suosikkikaulahuivia. Hämärässä ja ah-
taassa paikassa etsiminen on erityisen hankalaa.
Usein hämärää ja ahdasta tilaa voi avartaa useam-
malla valaisimella. Kattovalaisin antaa hyvän yleis-

valon, ja eri puolille eteistilaa voi laittaa kohdevaloja 
ja epäsuoria valoja.
Kohdevalolla saa valoa ja varjoa, joka tekee tilasta 
moniulotteisen sekä silmälle miellyttävän. Samaten 
kohdevalolla voi korostaa jotain yksityiskohtaa.

Olohuone
Vähänkin kookkaampaan olohuoneeseen ei yksi 
valaisin riitä. Hyvä ratkaisu on yksi kunnon päävalo 
ja useampi pienempi valo, joka antaa valoa vain ra-
jatulle alueelle. Niiden tehtävä on elävöittää tilaa ja 
luoda tunnelmaa.
Suomessa suositaan yllättävän vähän pöytä- ja lat-
tiavalaisimia, jotka ovat monessa muussa maassa 
hyvin suosittuja. Jos talo on vasta rakennusvai-
heessa, kannattaa valaisimien upottamista lattiaan 
harkita, sillä alhaalta ylös nouseva valo luo hyvin 
ainutlaatuisen tunnelman. 
Moni tykkää lukea olohuoneessa nojatuolissa istu-
en. Tähän sopii parhaiten tarpeeksi valoa antava, 
tyylikäs lattiavalaisin.
Jos olohuoneen korkeus on vähänkin normaalia 
korkeampi, kannattaa miettiä seinien valaisemis-
ta. Seinävalot korostavat huonekorkeutta ja tuovat 
avaruuden tuntua. 
Usein huoneessa on yksityiskohtia, jotka kannat-
taa nostaa esille. Oiva tapa siihen on oikeanlainen 
valaistus. Taulujen valaistukseen voi käyttää taulu-

Kristallikruunu puuceessä, 
eli sisätilojen valaisun ABC
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valoja tai suunnattua kohdevalaistusta, joka sopii 
mainiosti muidenkin erityiskohtien valaistukseen, 
kuten takat yms.

Lastenhuone
Leikki-ikäinen lapsi ei tarvitse niin  paljon valoa kuin 
aikuinen. Mutta kun lapsi kasvaa, menee kouluun ja 
alkaa tehdä läksyjä, tarvitsee hän yhtä hyvän yleis- 
ja kohdevalon kuin aikuinenkin. Nokian Sähkötalo 
suosittelee lapsille lämmintä (ei missään nimessä 
kylmää!) valoa, sillä lämmin valo luo aina rauhoitta-
van tunnelman antaen lapselle hyvän mahdollisuu-
den keskittyä leikkimiseen.
Myymälästämme ja verkkokaupastamme löydät 
laajan valikoiman lapsille tarkoitettuja valaisimia. 

Makuuhuone
Valonsäädin, eli himmennin sopii makuuhuonee-
seen hyvin, sillä sen avulla voi valon määrää säätää 
kätevästi ja portaattomasti. Makuuhuone kun on 
paikka, jossa valon määrän tarve vaihtelee. Siivo-
tessa valoa pitää olla paljon, joissakin tilanteissa 
hyvin vähän, vain tunnelmaa luomaan. Kun him-
mentimen yhdistää LED-valoihin, säästää energiaa 
huomattavasti. 
Joillakin on tapana lukea ennen nukahtamista. Sitä  
varten on hyvä hankkia lukuvalo. Pelkkä yleisvalo ei 
useinkaan riitä, vaan lukemiseen tarvitaan kunnon 
kohdevalo tai pöytävalo. Kohdevalon voi suunna-
ta haluamaansa kohtaan, jolloin sen valo ei häirit-
se muita huoneessa olijoita kun taas pöytävalolla 
saadaan tunnelmaakin mukaan lukuhetkeen.  LED-
valonlähde on tällaisiin tarkoituksiin mitä parhain, 
niiden pieneksi jäävän lämmöntuoton takia.

Keittiö
Yleisvalon on syytä olla keittiössä tehokas. Lisäksi 
keittiössä pitää olla riittävä, mutta häikäisemätön 
työvalo, jolloin ruuan laitto ja siivoaminen on miel-
lyttävämpää, tehokkaampaa ja turvallisempaa.
Keittiö on kodin sydän, ja perhe tekee usein tär-
keimmät päätöksensä ja suunnitelmansa keittiön 
pöydän ääressä. Keittiön viihtyisyyttä voi lisätä 
asentamalla esimerkiksi kaappien päälle  valaisimet.

Kosteat tilat
Varsinkin pesutiloissa ja kodinhoitohuoneessa tar-
vitaan kunnolla valoa jo ihan turvallisuussyistä. Yksi 
valaisin katossa ei riitä kosteiden tilojen valaisuun, ja 

kosteiden tilojen valo voi olla selvästi voimakkaampi 
kuin esimerkiksi olo- tai makuuhuoneen valo.

WC
Tavallinen, suihkuton WC ei ole kostea tila, vaan 
sinne voi laittaa melkein minkä tahansa  valaisimen 
oman valinnan mukaan. Jos WC:ssä on peilikaappi, 
on sitä varten hyvä olla oma valaisimensa.

Turvavalot/pimeäkulkuvalot
LED-valaisin kulkuvalotoiminnolla on yksi hyvä 
vaihtoehto ja toinen mahdollisuus on käyttää hyvin 
pienitehoista erillistä kulkuvalaistusta. Nämäkin va-
laisinvaihtoehdot ovat hyllytavarana Nokian Sähkö-
talossa ja Lamppukauppa.fi:ssä.

Meillä Nokian Sähkötalossa 
on joulu ainainen
Liikkeessämme Nokian Viholassa on oma esittely-
tila joulu- ja koristevaloille. Suurin osa jouluvalois-
tamme on pitkäikäisiä ja hyvin vähän energiaa ku-
luttavia LED-valoja.
Muistathan, että pihaakin voi sisustaa valoilla, sillä 
jo alkusyksystä illalla on pimeää!
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Keittiö
Yleisvalon on syytä olla keittiössä tehokas. Lisäksi 
keittiössä pitää olla riittävä, mutta häikäisemätön 
työvalo, jolloin ruuan laitto ja siivoaminen on miel-
lyttävämpää, tehokkaampaa ja turvallisempaa.

Keittiö on kodin sydän, ja perhe tekee usein tär-
keimmät päätöksensä ja suunnitelmansa keittiön 
pöydän ääressä. Keittiön viihtyisyyttä voi lisätä 
asentamalla esimerkiksi kaappien päälle  valaisimet.

Keittiövalaisimet
Vanamo 4107276  24,90 €/kpl
Vanamo työpistevalaisin sopii sekä uudis- että sanee-
rausrakentamiseen. Varustettu kytkimellä sekä 2-osai-
sella maadoitetulla pistorasialla. Mukana T5-loiste-
lamppu 14 W, värilämpötila puhdas valkea 3000 K. 
Runko symmetrinen, toimii sekä oikea- että vasten-
kätisenä. Varustettu elektronisella HF-liitäntälaitteella. 
Syttyy heti ja antaa heti tasaisen valon. Materiaali: 
muovia. Väri: valkea. Valonlähde: 14W G5, 1220 lm, 
3000 K. Asennus: suoraan seinäpintaan. Kytkentä: 220 
-240 V, 50 Hz -o- 3 x 2,5 mm² IP21 P 718mm x L 79mm 
x K 75 mm

Pentura mini listavalaisimet  19,90 €/kpl
Kiinteästi asennettava ohut loisteputkivalasin, valon-
lähteenä T5 loisteputki. Elektroninen liitäntälaite, putki 
sisältyy. 
21W Pituus 923 mm korkeus 45 mm leveys 23 mm. 
14W Pituus 623 mm korkeus 45 mm leveys 23 mm.

Delta 104207 4 kpl sarja  59 €/kpl 
Sarja huippuohuita, 7 mm LED-valaisimia. Valaisimen 
halkaisija 58 mm. Mukana muuntaja, kiinnikkeet ja joh-
tosarja. Spotin teho 12V DC 1,4W. 3000K värilämpötila. 
Avautumiskulma 120 astetta. Asennusvalmis paketti 
kaapistoihin, hyllyihin ja vitriineihin.

Vanamo 4107276

Pentura Mini

Delta 104207
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Cucina Tarragon
Cucina Tarragon –kettiövalaisinsarja on jous-
tava kokonaisuus, jossa jokainen voi omien 
tarpeidensa mukaan yhdistellä eri moduleite 
keittiöönsä sopivaksi kokonaisuudeksi. Jokaisen 
modulin runkona on kestävä ja tyylikäs harjattu 
teräs, runko on takaa avoin joka mahdollistaa 
sähkösyötön joustavan tulemisen mistä kohtaa 
tahansa. Osat kiinnitetään ylöspäin kaapin poh-
jaan, jolloin välitilalaatoituksiin ei tarvita turhia 
reikiä. Sähkö kulkee osasta toiseen jokaisessa 
omia liittimiä pitkin. Sarja soveltuu umpipohjais-
ten kaappien alle sijoitettavaksi. Sarjan osia voi 
kytkeä peräkkäin tai käyttää yksinään, kuten 
pistorasiaa joka soveltuu moneen kohteeseen.

334521710 2-osainen halogeeni  64 €
Pituus 60 cm, 2 x 20 W

334651710 Kytkin  35,50 €
Pituus 15 cm

334511710 1-osainen halogeeni  39 €
Pituus 30 cm, 20 W

334501710 Loisteputki  85 €
Pituus 60 cm, T5 14 W

334641710 Kulmakappale   42 €
Leveys/pituus 15 cm

334661710 Pistorasia 48,50 €
Pituus 15 cm

334681710 Välikappale  40 €
Pituus 30 cm

Liitos ja välijohdot  alk. 17 €
334603110, 334613110

k E i t t i Ö VA L A i S i M E t

334521710

334651710

334511710

334501710

334641710

334661710

334681710
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Kaapinpäällysvalot
Kaapinpäälle sijoitettavilla ulospäin kaartuvilla 
kohdevalaisimilla saa kaapiston erottumaan 
selkeästi ja tyylikkäästi ja ne luovat keittiöön 
romanttista tunnelmaa. Oikein sijoitettuna kaa-
pinpäällysvaloilla voidaan lisätä myös työpöy-
dällä työskentelyvaloa. Mahdollisuus himmenti-
men käyttöön on hyvä miettiä tässä yhteydessä, 
sillä himmennettynä kaapinpäällysvaloilla saa 
luotua joka tilanteeseen sopivan tunnelman.

Thyme 334001710  72 €
Asennusvalmis paketti, jossa 2 kpl teräksisiä kaapin-
päällysvaloja, valonlähteet ja muuntaja. Valoteho: 4 
x 10 W G4 Korkeus: 6 cm Leveys: 25 cm Syvyys: 31 cm

Parsley 334041710  64 €
Kaapinpäällyshalogeenit, 2 kpl/pkt. Väri teräs. Pakkaus 
sisältää polttimot ja liitosjohdot 1,5 m. Valoteho: 2 x 35 
W GU10 Korkeus: 12 cm Leveys: 6 cm Syvyys: 43 cm

Cook Light 2578/022  32 €
Kaapinpäälle kiinnitettävä teräsrunkoinen varsihalo-
geeni kahdella lasilla. Valonlähteenä 2x40W G9 täys-
jännitehalogeenit. Varren kokonaispituus 25cm Valai-
sinosan leveys 23,5cm Kiinnityspinnasta valaisimen 
korkeimpaan kohtaan 11cm. 1kpl/pkt

LED-varsihalogeeni 2509/016 24,50 €
Kiinteästi asennettava kaapinpäällysvalaisin, runko 
valkoinen/kromi. Suunnattavissa. Mukana GU10 kan-
tainen lämminsävyinen 2,3W LED-polttimo. 1 kpl/pkt
Valaisinosan korkeus 10,5 cm, kokonaispituus 32 cm.

Thyme 334001710

Parsley 334041710

Cook Light 2578/022

LED-varsihalogeeni 2509/016
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Lagoon plafondi 

Helppo asennus pistotulpalla tai kiinteästi jakorasiaan 
Korkealuokkainen 3-kerroksinen suupuhallettu lasi, 
kaunis tasainen valo 
Keraamiset lampunkannat 
Matala metallinen kalusteosa 
3xE27/ 60w  

 
 

LA 450-VA 
Halkaisija  45 cm, korkeus 12 cm 
Ean:  6430030262347 

LA 550-VA 
Halkaisija  55 cm, korkeus 15 cm 
Ean:  6430030262354 

Lagoon plafondi
Sopii erinomaisesti keittiön yleivaloksi. Helppo 
asennus pistotulpalla tai kiinteästi jakorasiaan. 
Korkealuokkainen 3-kerroksinen suupuhallettu 
lasi, kaunis tasainen valo. Keraamiset lampun-
kannat ja matala metallinen kalusteosa. 

LA 550-VA 259 €
Halkaisija 55 cm, korkeus 15 cm. Lampu kannat 
3 x E27/60w.

k E i t t i Ö VA L A i S i M E t

LED–nauhat
LED-nauhoilla saa luotua näyttäviä valaistus-
ratkaisua moneen kohteeseen. Esimerkkejä 
hyvistä käyttökohteista ovat keittiökaapistot, niin 
työtason päällä kuin epäsuorasti sokkelissa tai 
kaapin päälläkin, porras valaistukset, vitriinit, 
hyllyt ja epäsuorat valaistusratkaisut. Nauhat 
ovat pieniä, huomaamattomia ja helppoja 
käsitellä ja asentaa. Asennusvalmiit nauhapa-
ketit ovat jokaiselle sopiva ratkaisu, jossa kaikki 
tarvittava on mukana.

Alfa  89 €
Sisäkäyttöön soveltuva 5 m LED-nauha, katkaistavissa 
haluttuun mittaan 5 cm välein. Värisävy 3000K. Nau-
han paksuus 8x3 mm, kiinnitys 3M teipillä. Teho 12V DC 
4,8W/M. Avautumiskulma 120 astetta. Mukana muun-
taja ja johtosarjat.

Beta  149 €
Sisäkäyttöön soveltuva 5 m LED-nauha, katkaistavissa 
haluttuun mittaan 5 cm välein. Värisävyä voi vaihdella 
kylmän 6000K ja lämpimän 3000K välillä. Nauhan pak-
suus 8x3 mm, kiinnitys 3M teipillä. Teho 12V DC 4,8W/M. 
Avautumiskulma 120 astetta. Mukana muuntaja ja joh-
tosarjat. Valon ohjaus kaukosäätimellä.

Gamma  169 €
Sisäkäyttöön soveltuva 5 m LED-nauha, katkaistavissa 
haluttuun mittaan 10 cm välein. Värisävyä voi vaih-
della kylmän 6000K ja lämpimän 3000K välillä sekä 
himmentää nauhaa portaittain. Kiinnitys 3M teipillä, 
teho 7,2W/M. Mukana muuntaja ja johtosarjat. Valon 
ohjaus ja himmenys kaukosäätimellä. Avautumiskulma 
120 astetta.

Alfa

Beta

Gamma
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Kylpyhuone
Kylpyhuoneen valaisimien valinnassa on 
hyvä huomioida sisustukselliset seikat, ku-
ten värimaailma ja mittasuhteet kuten muis-
sakin sisätiloissa. Myös valon määrän tarve 
sekä valon värisävy on syytä miettiä omien 
tarpeiden mukaan. 

Lisäksi kosteissa tiloissa tulee huomioida 
asennuksia koskevat turvamääräykset, va-
laisimissa ilmoitettu IP–luokka kertoo mihin 
kohtaan kylpyhuonetta valaisimen voi sijoit-
taa, yleisimmin kylpyhuoneissa käytettävi-
en valaisimien kotelointiluokat ovat IP21 ja 
IP44 ja niiden sijoitteluun vaikuttaa etäisyys 
suihkusta sekä huonekorkeus. IP44 luokka 
vaaditaan pääsääntöisesti kattovalaisimella 
vain alla 225 cm korkeudella ja seinävalai-
simissa niiden sijaitessa alle 120 cm päässä 
suihkusta. 

Tarkat luokitukset ja oma tarve selviää aina 
parhaiten asiantuntijan tai oman sähköasen-
tajan avustuksella. 

My bathroom on Philipsin uusi kylpyhuoneva-
laisinsarja, jossa on keskitytty moderniin puh-
taaseen tyylikieleen sekä tuotteiden laatuun 
ja ekologisuuteen. Valonlähteinä käytetään 
taloudellisia ja tehokkaita T5 loisteputkia sekä 
teholedejä. 

322001716 kattovalaisin  131 €
Tyylikäs muotoilu ja energiatehokas 40 W T5 ympyrä-
loisteputki mukana. Harjattu teräs/muovi, kiinteään 
asennukseen. IP44
Halkaisija 379 mm
Korkeus 107 mm

Katso lisää My Bathroom-malleja seuraavalta sivulta.

322001716 Kattovalaisin
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322011116 kattovalaisin  129 €
Muovirunkoinen hieman katosta korotettu plafondi, 
jossa krominen keskiö. Tyylikäs muotoilu ja energiate-
hokas 40W T5 ympyräloisteputki mukana. Kiinteään 
asennukseen, IP44

Halkaisija 39,4 cm
Korkeus 11,2 cm

322041716 kattovalaisin 189 € 
Kookas ja tehokas kattovalaisin, tyylikäs kehys harjat-
tua terästä, muovirunko. Mukana 60W T5 ympyrälois-
teputki, kiinteään asennukseen. IP44

Leveys/Syvyys 44,6 cm
Korkeus 7,6 cm

342081116 Seinävalaisin  138 €
Valaisimessa on erityisesti huomioitu valon tuleminen 
oikeassa kulmassa peilin eteen. Kromin värinen runko, 
sopivan massiivinen lasi ja huippuhyvä LED-moduli 
valonlähteenä. Kiinteään asennukseen, teho 7,5W 
tuottaa 350lm valotehon. Himmennettävissä. IP 44

Korkeus 13,6 cm
Ulkonema 14 cm
Leveys 10 cm

Valikoimissamme myös muut 
My Bathroom –sarjan tuotteet!

322011116 Kattovalaisin

322041716 Kattovalaisin

34208116 Seinävalaisin
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Esimerkkejä 
valaisinvalikoimastamme

Valbo kohdevalaisin  85 €
kolmella halogeenispotilla, pituus 28 cm. IP21.

Lada kohdevalaisimet 1-osainen 49 €
 3-osainen 119 €
IP44, valonlähteenä 25W G9 halogeeni. Suunnat-
tavissa, runko terästä, kirkas lasikupu.

Simple   29 €
Materiaali metalli/lasi, kiinteään asennukseen kui-
vissa ja kosteissa tiloissa. IP44 Valoteho: 60W E27 
Halkaisija 26 cm.
  

Crystal   31 €
Kromirunkoinen seinävalaisin kosteisiin tiloihin, val-
koinen lasipallo. Sisältää valonlähteen, IP 44. Valo-
teho: 40W G9 Korkeus: 17,50 cm

Ice  85 €
Kiinteästi asennettava seinävalaisin, soveltuu hyvin 
peilivalaisimeksi. Kromin värinen runko, valkoiset 
kaksikerroslasit. IP21. Valoteho: 3 x 40W E14 Kor-
keus: 16,50 cm Leveys: 58,50 cm Syvyys: 10 cm. 

k o S t E A N  t i L A N  VA L A i S i M E t

Valbo kohdevalaisin

Lada kohdevalaisimet

Simple

Crystal

Ice
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Kristallivalaisimet 
Rosendal 175 €/kpl
Kromi tai mustakromi, halkaisija 36 cm, valonläh-
teenä GU10 50W täysjännitehalogeeni. MC –laa-
tuiset kristallit. IP21. 

Ulriksdal  plafondi 189 € 
Kromi runko, Briljantti-kristalli, halkaisija 22,5 cm. 
Valonlähteenä 2xE14 maks. 40W. IP21

Hjuvik 225 € 
Kromi runko, Briljantti-kristalli, halkaisija 21 cm, kor-
keus 20 cm. Valonlähteenä 3xG9.

Rosendahl

Ulriksdal plafondi

Hjyvik

k o S t E A N  t i L A N  VA L A i S i M E t
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Myymälämme on
Suomen suurimpia

Tervetuloa tutustumaan myymäläämme ja sen poik-
keuksellisen laajaan valikoimaan. Meiltä löydät kai-
ken kodin valaistukseen tarvittavan. Myös ulkovalai-
sinvalikoimamme on hyvin laaja sekä monipuolinen. 

Kaikki tuotteemme ovat selkeästi esillä, ja voit tu-
tustua tuotteisiin rauhassa tai asiantuntevan myy-
jämme avustuksella. Myymme vain tunnettujen ja 
luotettavien valmistajien valaisimia ja tarvikkeita, 
joiden takuu on selvästi pidempi kuin halpatuotteis-
sa. Pidämme valikoimamme hyvin ajan tasalla, eli 
meiltä löydät viimeisimpien trendien mukaiset tuot-
teet.

Verkossa toimiva Lamppukauppamme on aina auki. 
Toimitamme tuotteet ympäri Suomea nopeasti ja 
luotettavasti, ja palvelemmme kaikkia verkkokau-
passamme asiantuntevasti ja hyvin. 

Lamppukauppamme laaja valikoima on pitkälti 
sama kuin myymälässämme. Se on hyvä vaihto-
ehto niille, joiden on vaikea päästä myymäläämme. 
Jos sinulle tulee mitä tahansa Lamppukauppamme 
tuotteisiin liittyvää kysyttävää, vastaamme mielel-
lämme. Kysymyksesi voit lähettää osoitteeseen 
asiakaspalvelu@lamppukauppa.fi

www.lamppukauppa.fi

Voit myös tilata valaisimet 
Lamppukaupastamme
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Valaistusvinkki
Tilo-sarja  95 €/pkt
Kolmen LED-valaisimen asennusvalmis sarja, litteät 
valaisimet tarkoitettu upotettavaksi laatoitukseen, 
mukana vaihtoehtoiset teräksiset kehykset 75 mm x 
75 mm sekä 100 mm x 100 mm. Valaisin korvaa yhden 
tai useamman laatan. 

Paketissa mukana myös muuntaja, joka tulee sijoit-
taa kuivaan tilaan sekä johtosarja. Valaisimessa 9 kpl 
0,06W valkoista lediä. Kotelointiluokka IP65. 5 vuoden 
tuotetakuu.

Anna vinkki!
Oletko keksinyt jonkin hyvän valaistusidean? Vai 
onko sinulla jokin muu valaistukseen liittyvä per-
soonallinen ratkaisu? Ota siitä kuva ja kerro tari-
nasi meille, niin laitamme sen näkyville seuraa-
vaan esitteeseemme ja kotisivullemme.

Postia voit laittaa osoitteeseen 
sahkotalo@nokiansahkotalo.fi

Lähettäneiden kesken arvomme lahjakortin myy-
mäläämme. Ilmoitamme voittajille henkilökohtai-
sesti, joten laitathan mukaan tarkat yhteystietosi.
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10 hyvää syytä 
valita Nokian Sähkötalo

1. Oma myymälä
Myymälämme on yksi Suomen suurim-
mista, ja meillä palvelu pelaa. Olemme 
itsenäinen ja joustava, eikä mikään ketjusi-
donnaisuus rajoita meitä palvellessamme.

2. Verkkokauppa
Auki ympäri vuorokauden. Toimitamme 
tuotteet ympäri Suomea nopeasti ja luo-
tettavasti, ja palvelemmme kaikkia asian-
tuntevasti ja hyvin.

3. Laaja ja laadukas valikoima
Myymme vain tunnettujen valmistajien 
laadukkaita tuotteita, joissa on hinta-laatu 
-suhde aina kohdallaan. 

4. Helppo saavutettavuus.
Myymäläämme on helppo tulla mistä 
tahansa Pirkanmaalta. Palvelemme Nokian 
Viholassa, valtatie 12:n varrella osoitteessa 
Viholankatu 1. Kotisivuiltamme www.nokian-
sahkotalo.fi  löydät ajo-ohjeen, yhteystie-
tomme ja aukioloaikamme. Ilmaista park-
kitilaa löytyy paljon.

5. Asiantuntevuus  
ja luotettavuus
Nokian Sähkötalon perustaja, kauppias Olli 
Sorva on sähköinsinööri ja hänen poikansa 
Osmo Sorva automaatioasentaja. Kaikki 
työntekijämme ovat asiansa osaavia, pal-
velualttiita asiakaspalvelijoita.

6. Nokian Sähkötalo  
on myös lahjatalo
Meiltä löydät kauniit ja kestävät lahjat kaik-
kii tilanteisiin, myös lahjakortit.

7. Tarjoukset
Meillä on aina tarjoustuotteita! Alennus on 
jopa 70% erikseen merkityissä tuotteissa. 
Kymppipöytä on oikea aarreaitta ihanille 
heräteostoksille. Kymmenellä eurollakin voi 
saada arvokasta laatua!

8. Valikoimamme tuoreus
Pidämme valikoimamme ajan tasalla 
tuomalla myyntiin viimeisimpien trendien 
mukaiset valaisimet.

9. Avaimet käteen -palvelu
Asennamme kaikki asiakkaan valitsemat 
valaisimet ja annamme tarvittaessa käyt-
töopastuksen. Meiltä saat myös suunnittelu-
palvelun, eli valitsemme yhdessä kanssasi 
sopivat valaisimet ja asennamme ne pai-
koilleen.

10. Takuu ja reklamaatiot
Myymiemme tuotteiden takuu on useimmi-
ten selvästi pidempi kuin halpatuotteiden, 
ja hoidamme reklamaatiot nopeasti ja asi-
akasystävällisesti.
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Exterior valaisin
1326 Flame IP65  69 €
Valkoinen akryyli. Pituus 17 cm, leveys 15 cm, 
korkeus 54,6 cm. 1xE27/13w max

Tällä kupongilla

-15 %
yhdestä normaalihintaisesta
sisustusvalaisimesta tai
kertatilauksesta verkkokaupassa*.
Kampanjakoodi verkkokaupassa:TK11

Viholankatu 1, 37120 Nokia
puh 03 342 6600
ma-to 8.30-17, pe 8.30-18, la 9-14
Tai www.lamppukauppa.fi

* Etu käytettävissä seuraavaan valaisinhankintaan, voimassa 30.9.2013 asti.



Tervetuloa valoisille ostoksille!

Viholankatu 1, Nokia, p. (03) 3426 600
Avoinna: ma - to 8.30 - 17, pe 8.30 - 18, la 9 - 14

www.nokiansahkotalo.fi

Tai tilaa suoraan netistä www.lamppukauppa.fi
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Suunnittelu ja toteutus ORLE Oy

Design ja klassikkovalaisimia s. 8Sisustusvalaisimia s. 4

Kirkasvalolamppuja s. 10

Kostean tilan valaisimia s. 20

Keittiövalaisimia s. 16


