
Ulkovalaisinsuosikit 
2012



2      Lisää valaisinmalleja osoitteessa www.nokiansahkotalo.fi

Paremman valaistuksen puolesta 
jo 15 vuotta
Hyvä asiakkaamme, tällä esitteellä haluamme kertoa kai-
kista palveluistamme keskittyen tuotteiden osalta tämän 
kauden suosituimpiin ulkovalaisimiin. Olemme 15 vuotta 
toiminut perheyritys. Kattava valikoima sekä hyvä palvelu 
ovat aina olleet meidän johtotähtiämme ja olemme pitä-
neet toimintatavoitteenamme olla joka kodin lamppukaup-
pa. Muut valaisimemme löydät kotisivuiltamme ja myymä-
lästämme. 

Voit osallistua kotisivujemme ja seuraavan esitteemme tekoon lähettämällä valaistus-
vinkkejäsi tässä lehdessä sivulla 21 kerrottavaan osoitteeseen. 

Valoisaa tulevaisuutta kaikille Teille!

Olli Sorva
Valokauppias

Suvi Sorva (vas.), Olli Sorva, Pauliina Rytkönen, Osmo Sorva, Minna Kilpinen.
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Sofia
Runko alumiinia, väri antiikkikulta, 
kupu muovia. Lampunkanta E27

Seinävalaisin 152114210 61 €
korkeus 30,6 cm, leveys 32 cm syvyys 
38,2 cm

Pollari 152134210  110 € 
korkeus 124,7 cm leveys 32 cm, syvyys 
46,3 cm

Riippuvalaisin 152164210  62 € 
kokonaiskorkeus 65,8 cm halkaisija 
32 cm

New Haven
Runko alumiinia, kirkas kupu. Lampun-
kanta E27.

Seinävalaisin 152708610  59 € 
korkeus 29 cm, leveys 14,3 cm, syvyys 
20 cm

Pollarivalaisin 152728610  89 € 
korkeus 47 cm, halkaisija 16,6 cm

Seinävalaisin 152778610  59 € 
Korkeus 29,4 cm, leveys 20 cm, syvyys 
12 cm

u l k o va l o t
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Coventry
Alumiinirunko, antiikkiruskea, muovinen 
opalikupu. Mukana 22 W E27 energian-
säästölamput

Seinävalaisin 152614210  68 € 
korkeus 30,9 cm, leveys 16 cm, syvyys 
24,6 cm

Pollari 152634210  80 €  
korkeus 106 cm, leveys 16 cm, syvyys 
28,7 cm

3-osainen pylväs 152654210  210 €
korkeus 199,7 cm, halkaisija 45 cm

Tima
Ruskea alumiinirunko, kirkas lasi. lam-
punkanta E27.

Seinävalaisin 9940-48  79 €
syvyys 25 cm, korkeus 43,8 cm, leveys 
18,6 cm

Pollari 9937-48  139 € 
korkeus 124,5 cm

3-osainen pylväs 9938-48  435 €
korkeus 212 cm, halkaisija 48 cm

u l k o va l o t
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Bridgeport
Antiikkimaalattu alumiinirunko, kirkas 
muovikupu. lampunkanta E27

Seinävalaisin 152805410  58 €
korkeus 23,5 cm, leveys 14 cm, syvyys 
19,7 cm

Porttilyhty 152825410  95 €  
korkeus 47 cm, leveys/syvyys 15,3 cm

Pollari 152835410  130 €
korkeus 104 cm, leveys/syvyys 15,3 cm

Milano
Antiikkimaalattu alumiinirunko, muoviku-
pu lyijysaumoilla. lampunkanta E27

Seinävalaisin 7247-759 39,50 €
korkeus 53 cm

Seinävalaisin 7248-759 39,50 € 
korkeus 38 cm

Porttilyhty 7246-759  39,50 € 
korkeus 51 cm, leveys/syvyys 16 cm

Pollari 7245-759  65 € 
korkeus 115 cm, leveys/syvyys 16 cm

Pollari liiketunnistimella 7249-759 75 € 
korkeus 131 cm, leveys/syvyys 16 cm

3-osainen pylväs 7244-759  240 € 
korkeus 230 cm, halkaisija 57 cm 
(Pylvään kuva esitteen kannessa)

u l k o va l o t
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Livorno
Ruostumatonta terästä, opalikupu, lam-
punkanta E27

Seinävalaisin 7343-000 84,90 €
korkeus 33 cm

Pollari 7344-000  115 €
korkeus 100 cm, halkaisija 25 cm

Pylväs 7345-000  299 €
korkeus 235 cm, halkaisija 40 cm

Heimdal
Tukeva alumiinirunko, opalilasi. Lampun-
kanta E27. Väri harmaa, saatavana myös 
mustana.

Seinävalaisin 401-312  99 €
korkeus 30 cm

Pylväs 402-312  260 €
korkeus 200 cm, halkaisija 38 cm

Pollari 512-312  169 €
korkeus 102 cm, halkaisija 24 cm

u l k o va l o t
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Tano
Ruostumaton teräs, opalikupu. Lampun-
kanta E27

Seinävalaisin 9848-55  55 €
korkeus 34 cm

Seinävalaisin liiketunnistimella 
9849-55  68 €
korkeus 34 cm

Porttilyhty 9851-55  62 €
korkeus 42 cm, halkaisija 20 cm

Pollari 9852-55  89 €
korkeus 110 cm, halkaisija 20 cm

Magnus
Antrasiitin värinen metallirunko, kirkas 
kupu. Lampunkanta E27

Seinävalaisin 102572 65 €
korkeus 30 cm

Pollari 102573 105 €
korkeus 90 cm

u l k o va l o t
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Bratislava
Runko ruostumatonta terästä, opalilasi. 
Lampunkanta E27

Seinävalaisin 162194710  46 € 
korkeus 32,5 cm

Pollari 162204710  80 €
korkeus 93 cm

Pylväs 162214710  195 €
korkeus 190 cm

Beaumont
Runko ruostumatonta terästä, kirkas muo-
vikupu.  Lampunkanta E27

Seinävalaisin 161204710 37,50 €
korkeus 29 cm

Pollari 161224710  56 €
korkeus 80,5 cm, halkaisija 18,2 cm

u l k o va l o t

Lisää malleja 
myymälässämme sekä 
www.lamppukauppa.fi
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9 hyvää syytä 
valita ulkovalaistus
Turvallisuus
•	 Pimeässä tai hämärässä ei näe liukkaita kohtia tai esteitä, jotka saattavat 

aiheuttaa kompastumisen. Valaistua reittiä pitkin on turvallista kulkea.

•	 Varkauksien esto. Liiketunnistimella toimivat ulkovalot karkoittavat helposti 
varkaat, varsinkin jos ulkovalaistukseen liitetään tallentava videovalvonta.

•	  Tyylikkäät valot ulko-oven molemmin puolin antavat ryhtiä ja valaisevat si-
säänkäynnin tyylikkäästi. Avainten etsiminenkin on mukavampaa valossa 
kuin pimeässä.

Viihtyisyys
•	 Oikea valo oikeassa paikassa luo aina lisää viihtyisyyttä ja asumismukavuut-

ta. Se on myös vieraanvaraisuutta pimeällä saapuvia vieraita kohtaan.

Tunnelma
•	 Epäsuora kohdevalo saa tasaisen, muuten niin elottomalta ja harmaalta 

näyttävän suurenkin seinäpinnan elämään ja näyttämään kiehtovalta. Epä-
suoralla valolla voidaan myös korostaa kauniita yksityiskohtia.

“Jaottelu”
•	 Talon “jaottelu” ulkovalaistuksen avulla on myös toimiva ratkaisu. Valaistu 

talo on helpompi hahmottaa: mistä alkavat ulkorappuset, missä on ovi ja 
missä seinä.

Käyttömukavuus ja käyttöaika
•	 Esimerkiksi terassille on hyvä laittaa tyylikkäät valaisimet, jolloin terassin käyt-

töaika pitenee myös pimeään vuodenaikaan. Lisäksi terassivalot luovat 
omalta osaltaan tunnelmaa ja antavat lisätilan tuntua.

Talon arvo nousee.
•	 Tyylikäs ja tasokas valaistus nostaa talon arvoa ja on hyvä myyntivaltti.

Luonnon yksityiskohtien korostus
•	 Komean pihakiven, koristepensaan ja/tai puun valaiseminen tekee siitä 

luonnon oman taideteoksen, joka näyttää pimeässä todella hienolta.

Kestävyys
•	 Ulkovalaisimet kestävät rajujakin säänvaihteluita ja ääriolosuhteita: kovaa 

pakkasta, hellettä ja rankkasadettakin.

Luotettavuus
•	 Myymme vain tarkat testit läpäisseitä ulkovalaisimia. Ulkovalaisimet testa-

taan valmistajien omissa testilaboratorioissa kestämään pohjoismaisia, vaa-
tivia olosuhteita.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Valaistut rappuset 
ovat turvalliset rappuset

Antti Randell vaihtoi porrasvalonsa paremmin 
talviolosuhteita kestäväksi.

Kun eläkkeellä oleva kemian ja fysiikan mais-
teri Antti Randell teetti Epilänharjun päällä ole-
vaan komeaan taloonsa julkisivuremonttia, tuli 
hän harmitelleeksi puusepälle huonoja porras-
valojaan.

”Ne olivat kyllä hienot valot, lasiosa oli Iittalan 
valmistama kuution muotoinen kupu. Mut-
ta eivät ne kestäneet talvea, ja pohjalla oleva 
metalliosa ruostui puhki. Puutyöliikkeen mies 
suositteli Nokian Sähkötaloa, jonne sitten otin-
kin yhteyttä”, Randell kertoo.

Kauaa ei kulunut, kun Randellin portaat katu-
tasolta kotiovelle olivat saaneet uudet valot.

”Olen Nokian Sähkötalon palveluun erittäin 
tyytyväinen. Sieltä tuli kaksi reipasta nuorta 
miestä, jotka laittoivat hetkessä uudet valot 
paikoilleen. Vahingosta viisastuneena valitsin 
kaikista kestävimmän ulkovalomallin.”

Randellin vaimo ihastui heti lamppuihin, jotka 
kestivät talven suuren lumimäärän ja ajoittain 
kovatkin pakkaset. 

”Niissä ei näy minkäänlaisia kulumisen jälkiä”, 
Randell vakuuttaa.

Tärkein syy pitää raput pimeään aikaan valais-
tuna on Randellin mukaan turvallisuus.

”Kun on kunnon valo, näkee onko raput jäässä 
vai ei. Niissä on 45 watin valotehoa vastaavat 
energiansäästölamput, jotka valaisevat ihan 
riittävästi.”
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Birmingham
Runko ruostumatonta terästä, kirkas muo-
vikupu.  Lampunkanta E27 

Seinävalaisin 161904710  39 €
korkeus 38 cm, halkaisija 11 cm

Porttilyhty 161914710  49 €
korkeus 39,5 cm, halkaisija 11 cm

Pollari 161924710  57,90 €
korkeus 79,5 cm, halkaisija 11 cm

Utrech
Runko ruostumatonta terästä, opalimuo-
vikupu. Lampunkanta E27

Seinävalaisin 19070147  17,90 €
korkeus 40 cm, halkaisija 8 cm

Seinävalaisin liiketunnistimella 
19110147  37 €
korkeus 41,5 cm, halkaisija 7,6 cm

Porttilyhty 19080147  26 €
korkeus 44 cm, halkaisija 11 cm

Pollari 19090147  33 €
korkeus 78,5 cm, halkaisija 11 cm

u l k o va l o t



13  

Myymälämme on
Suomen suurimpia
Tervetuloa tutustumaan myymäläämme ja sen 
poikkeuksellisen laajaan valikoimaan. Meiltä 
löydät kaiken kodin valaistuksen tarvittavan. 
Myös ulkovalaisinvalikoimamme on hyvin laaja 
sekä monipuolinen. 

Kaikki tuotteemme ovat selkeästi esillä, ja voit 
tutustua tuotteisiin rauhassa tai asiantuntevan 
myyjämme avustuksella. Myymme vain tun-
nettujen ja luotettavien valmistajien valaisimia 
ja tarvikkeita, joiden takuu on selvästi pidempi 
kuin halpatuotteissa. Pidämme valikoimamme 
hyvin ajan tasalla, eli meiltä löydät viimeisim-
pien trendien mukaiset tuotteet.

Verkossa toimiva Lamppukauppamme on aina 
auki. Toimitamme tuotteet ympäri Suomea no-
peasti ja luotettavasti, ja palvelemmme kaikkia 
verkkokaupassamme asiantuntevasti ja hyvin. 

Lamppukauppamme laaja valikoima on pit-
källe sama kuin myymälässämme. Se on hyvä 
vaihtoehto niille, joiden on vaikea päästä myy-
mäläämme. Jos sinulle tulee mitä tahansa 
Lamppukauppamme tuotteisiin liittyvää kysyt-
tävää, vastaamme mielellämme. Kysymykse-
si voit lähettää osoitteeseen asiakaspalvelu@
lamppukauppa.fi

www.lamppukauppa.fi

Voit myös tilata valaisimet 
Lamppukaupastamme
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Modena
7571-000  25,50 €
Runko ruostumatonta terästä, korkeus 
17 cm, halkaisija 6 cm. 2x35 GU10

7571-750 Musta  26,50 €
Alumiinirunko, korkeus 17 cm, halkaisija 
6 cm. 2x35 GU10

7572-000   18,50 €
Runko ruostumatonta terästä, korkeus 
9 cm, halkaisija 6 cm. 35W GU10. 

7572-750 Musta  19 €
Alumiinirunko, korkeus 9 cm, halkaisija 
6 cm. 35 W GU10.
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7598-000  25,90 €
Runko ruostumatonta terästä, suunnatta-
vissa joka suuntaan. korkeus 9 cm, 35 W 
GU10.

7598-750 Musta  25,90 €
Alumiinirunko, suunnattavissa joka suun-
taan. korkeus 9 cm. 35 W GU10.

7341-300 Square  26,90 €
Harmaa alumiinirunko, 13,5x10x9 cm. 
25 W G9.

7342-300 Round  26,90 €
Harmaa alumiinirunko, 13,5x10x9 cm. 
25 W G9.

Nantes 171024710  49 €
Runko harjattua terästä, valaisee sekä 
ylös että alaspäin. 2x35 W GU10. Korkeus 
16 cm. 
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Seinävalaisimet
Bristol 170084710  70 € 
Runko harjattua terästä, opalilasi. Korkeus 
27 cm, leveys 19 cm. lampunkanta E27. 

Aberdeen 171664710  49 € 
Muovirunko/harjattu teräs, sisältää 22 
W E27 energiansäästölampun. Leveys 
30,9 cm

Boston 13020130  35 € 
Musta alumiinirunko, lasikupu. Halkaisija 
20 cm, lampunkanta E27. 

Boston 13020131  35 €
Valkoinen alumiinirunko, lasikupu. Halkaisi-
ja 20 cm, lampunkanta E27. 

Dublin 14650130  38 € 
Musta alumiinirunko, muovikupu. Korkeus 
26 cm leveys 18,5 cm. lampunkanta E27. 

Dublin 14650131  38 € 
Valkoinen alumiinirunko, muovikupu. Kor-
keus 26 cm leveys 18,5 cm. Lampunkanta 
E27. 

Dublin 14650199 38 € 
Harmaa alumiinirunko, muovikupu. Kor-
keus 26 cm leveys 18,5 cm. Lampunkanta 
E27. 

m u u t  s e i n äva l a i s i m e t
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Mölle
Vapaasti liikuteltava ulkovalaisinsarja, 
joka voidaan sijoittaa terasseille, parvek-
keille tai patioihin, mutta myös vapaasti 
mihin tahansa muille ulkoalueille; valaisi-
met kestävät säänvaihtelut eivätkä tarvit-
se katosta päällensä. Helposti siirrettävis-
sä valaisimissa on liitosjohto pistotulpalla. 

Pöytävalaisin  70 €
korkeus 50 cm

Lattiavalaisin  210 €
korkeus 148 cm

Riippuvalaisin pieni  64 €
halkaisija 19 cm

Riippuvalaisin suuri  179 €
halkaisija 45 cm

t e r a s s i va l a i s i m e t

Mannheim 167219310 62,50 €
Tumman antrasiitin värinen alumiininen 
numerovalaisin, valonlähteenä 16 lediä, 
kokonaiskulutus 3 W. Valaisimessa lasilevy, 
joka valaistaan sivuilta ja lasiin liimatut nu-
merot erottuvat näyttävästi. Sisältää nu-
mero- sekä kirjaintarrat. 

Kork. 13,6 cm, pit. 29,1 cm, syv. 4,6 cm
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Farö
Vapaasti liikuteltava ulkovalaisinsarja, 
joka voidaan sijoittaa terasseille, parvek-
keille tai patioihin, mutta myös vapaasti 
mihin tahansa muille ulkoalueille; valaisi-
met kestävät säänvaihtelut eivätkä tarvit-
se katosta päällensä. Helposti siirrettävis-
sä valaisimissa on liitosjohto pistotulpalla. 
Tyylikäs tammi lisää valaisimen arvok-
kuutta.

Lattiavalaisin  195 €
korkeus 150 cm

Pöytävalaisin  99 €
korkeus 54 cm

Riippuvalaisin  75 €
halkaisija 32 cm
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Kattovalaisimet
7091-750 Musta 18,90 €
Musta alumiinirunko, huurrelasi. lampun-
kanta E27. Halkaisija 27 cm. 

7091-250 Valkoinen 18,90 €
Valkoinen alumiinirunko, huurrelasi. Lam-
punkanta E27. Halkaisija 27 cm.

7097-000 LED 64,90 €
Upotettava power LED-kattovalaisin, 
4x1 W, halkaisija 125 mm.

Laron 296324  45,90 €
Upotettava kattovalaisin, alumiini/huurre-
lasi. Lampunkanta E27, leveys 23 cm. 

Laron 295712  42,90 €
Upotettava kattovalaisin, valkoinen run-
ko. Lampunkanta E27, leveys 23 cm.

k at t o va l a i s i m e t
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10 hyvää syytä 
valita Nokian Sähkötalo

Oma myymälä
Myymälämme on yksi Suomen suu-
rimmista, ja meillä palvelu pelaa. 
Olemme itsenäinen ja joustava, eikä 
mikään ketjusidonnaisuus rajoita mei-
tä palvellessamme.

Verkkokauppa
Auki ympäri vuorokauden. Toimitam-
me tuotteet ympäri Suomea nopeasti 
ja luotettavasti, ja palvelemmme kaik-
kia asiantuntevasti ja hyvin.

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

Helppo saavutettavuus.
Myymäläämme on helppo tulla mis-
tä tahansa Pirkanmaalta. Palvelem-
me Nokian Viholassa, valtatie 12:n 
varrella osoitteessa Viholankatu 1. 
Kotisivuiltamme www.nokiansahko-
talo.fi  löydät ajo-ohjeen, yhteystie-
tomme ja aukioloaikamme. Ilmaista 
parkkitilaa löytyy paljon.

Asiantuntevuus  
ja luotettavuus
Nokian Sähkötalon perustaja, kauppi-
as Olli Sorva on sähköinsinööri ja hä-
nen poikansa Osmo Sorva automaati-
oasentaja. Kaikki työntekijämme ovat 
asiansa osaavia, palvelualttiita asia-
kaspalvelijoita.

Nokian Sähkötalo  
on myös lahjatalo
Meiltä löydät kauniit ja kestävät lah-
jat kaikkii tilanteisiin, myös lahjakortit.

Tarjoukset
Meillä on aina tarjoustuotteita! Alen-
nus on jopa 70% erikseen merkityis-
sä tuotteissa. Kymppipöytä on oikea 
aarreaitta ihanille heräteostoksille. 
Kymmenellä eurollakin voi saada ar-
vokasta laatua!

Valikoimamme tuoreus
Pidämme valikoimamme ajan tasal-
la tuomalla myyntiin viimeisimpien 
trendien mukaiset valaisimet.

Avaimet käteen -palvelu
Asennamme kaikki asiakkaan valit-
semat valaisimet ja annamme tarvit-
taessa käyttöopastuksen. Meiltä saat 
myös suunnittelupalvelun, eli valitsem-
me yhdessä kanssasi sopivat valaisi-
met ja asennamme ne paikoilleen.

Takuu ja reklamaatiot
Myymiemme tuotteiden takuu on 
useimmiten selvästi pidempi kuin 
halpatuotteiden, ja hoidamme rekla-
maatiot nopeasti ja asiakasystävälli-
sesti.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Tarvikkeet
Meiltä löytyy edullisesti ja kattavasti kaik-
ki tarvikkeet ja oheistuotteet onnistuneen 
ulkovalaistuksen asennukseen.  Tässä 
joitain esimerkkejä, myymälästä löydät 
koko laajan valikoimamme ja esimerkiksi 
merkkikohtaiset maatuet, joilla asennus 
käy vaivattomasti. Myös maakaapelit ja 
varoitusnauhat edullisesti.

Liiketunnistin 870981231 ja 870981230  
valkoinen ja musta 25 €/kpl
Tunnistusalue 140 astetta, suunnattavissa. 
Palamisaika ja syttymishämäryys säädet-
tävissä.

Maatuki yleismalli 19,90 €
Galvanoitu, soveltuu maks. 120 cm pyl-
väille.  

Pistorasiatolppa 171084710 55 €
Ruostumatonta terästä, korkeus 23,2 cm 

ta r v i k k e e t

Anna vinkki!
Oletko keksinyt jonkin hyvän valaistusidean? Vai onko sinulla jokin muu va-
laistukseen liittyvä persoonallinen ratkaisu? Ota siitä kuva ja kerro tarinasi 
meille, niin laitamme sen näkyville seuraavaan esitteeseemme ja kotisivul-
lemme.

Postia voit laittaa osoitteeseen sahkotalo@nokiansahkotalo.fi

Lähettäneiden kesken arvomme lahjakortin myymäläämme. Ilmoitamme 
voittajille henkilökohtaisesti, joten laitathan mukaan tarkat yhteystietosi.



22      Lisää valaisinmalleja osoitteessa www.nokiansahkotalo.fi

Valonlähteet
Oikea valonlähdevalinta on ulkovalaisussa tär-
keää. Onnistunut valonlähdevalinta kruunaa tyy-
likkään ja toimivan valaistusratkaisun, kun taas 
ajattelemattomalla valinnalla voi lopputuloksesta 
jäädä epäkäytännöllinen. Autamme mielellämme 
valitsemaan juuri sinulle sopivan ratkaisun niin 
uusiin kuin entisiinkin ulkovalaisimiin. Energiata-
loudellisuus on avainasemassa kun valon tarve 
on pimeänä vuodenaikana pitkä ja kun muistaa 
ottaa vaihtelevat sääolosuhteet huomioon ei ko-
vatkaan pakkaset aiheuta ongelmia. Tässä esi-
merkkejä laajasta valikoimastamme:

Megaman 9,90 €/kpl
Megaman pakkasenergialamppu on kylmiin olosuhtei-
siin ja erityisesti kuvullisiin ulkovalaisimiin suunniteltu ener-
giansäästölamppu. Lampun pakkaskestävyys on jopa 
–30° C ja lampun polttoikä 15 000 tuntia. Käyttöympä-
ristö +40 ... - 30° C.

Ecohalogeenit   alkaen 1,90 €/kpl
Halogeenilamppu on hehkulampun muunnos, joten sillä 
on samat hyvät ja huonot ominaisuudet kuin hehkulam-
puilla. Valotehokkuus on n. 30 % parempi ja polttoikä 
kaksinkertainen. EU direktiivi 244 sallii niiden valmistuksen 
vuoteen 2016 asti. Halogeenilamppu vastaa ominai-
suuksiltaan lähinnä hehkulamppua, se syttyy heti myös 
kylmässä, valaisee täydellä teholla ja on himmennettä-
vissä. 

LED-lamput 
Meillä on kattava valikoima Philips LED –lamppuja, jois-
ta löytyy oikea valoteho joka käyttökohteeseen. LED –
lamppujen etuna on markkinoiden suurin energiatehok-
kuus sekä pisin käyttöikä. Toimintavarmuutensa vuoksi 
niiden vaihtotyö- ja kustannukset ovat huomattavasti 
pienemmät. Led –lamput toimivat moitteettomasti myös 
kylmissä olosuhteissa.

va l o n l ä H t e e t
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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 energiansäästö lamppu-
vaihtoehdot.

•	  mieti valaisiko hehkulamppu aikoinaan sopivasti vai-
ko ehkä liian vähän.

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

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

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

4. Huomaa myös, että kaikki samantehoiset ener-
giansäästölamput eivät anna yhtä paljon valoa.

•	  valon väri: Jos yleisimpien energiansäästölamp-
pujen valo näyttää sinusta ”kellertävältä”, valitse ener-
giansäästölamppu, jonka värilämpötila on 3000K. Täl-
löin siinä on puhtaampi valkoinen valo kuin 2700K 
lampuissa. Viileää valoa saat, kun valitset 4000K kirk-
kaan valkoisen valon lampun, mikä on myös hyvä 
valinta ulkovalaisimiin.

•	  HimmennYs: Huomaa, että tavallisia energian-
säästölamppuja ei voi himmentää. Himmen-
ninkäyttöön on valittava erityinen Dimme-
rable-malli.

•	  ulkokäYttÖÖn: Suljettuihin valaisimiin 
kannattaa valita Megaman Pak-
kaslamppu, sillä se syttyy vielä –30 
asteessa ja antaa kylmässä kaksin-
kertaisesti valoa tavallisiin energian-
säästölamppuihin verrattuna. Myös 
muiden valmistajien lamppuvalikoi-
masta löytyy erityisesti ulkokäyttöön 
suunnitellut mallit.
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Vain lapio ja valtuutettu sähköurakoitsija:

Ulkovalon asennus on helppoa ja nopeaa

Kaiva ulkovalon kaapelia sekä va-
laisimen jalustaa varten 70 senttiä 
syvä kaivanto. Täytä se 5 sentin 
syvyisellä hiekkakerroksella. 

Voit valaa maatuen myös betonista 
tai käyttää valmista maatukea.
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Asenna sähkökaapeli kaivantoon ja 
lapioi päälle 20 sentin hiekkaker-
ros. Muista laittaa sähkökaapelista 
kertova varoitusnauha kaivantoon. 
Sähkökaapelin voi asentaa myös 
suojaputkeen tai suojakouruun. 

Asenna maatuki kuoppaansa. Laita 
kaapeli maatuen reiän läpi ja var-
mista, että kaapelia on tarpeeksi va-
laisimen sähköliitoskohtaan saakka.

Maatuki yleismalli   19,90 €
Galvanoitu, soveltuu maks. 
120 cm pylväille.  
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Kun sähkötyöt on tehty, ruuvaa va-
laisimen jalka kiinni maatukeen. 
Maatuki kannattaa tarkistaa vatu-
passilla, että se on  varmasti suo-
rassa. Muista, että pihavalaisimen 
sähköasennuksen saa tehdä vain 
valtuutettu sähköurakoitsija. 

Lapioi kaivanto umpeen ja tarkista 
vielä kerran, että valaisin on suoras-
sa. Laita polttimo ja kupu paikalleen 
ja ulkovalaisin on käyttövalmis.

SOFIA Pollari 152134210  110 € 
korkeus 124,7 cm leveys 32 cm, 
syvyys 46,3 cm
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Muista nämä asiat 
ulkovalaistusta suunnitellessasi:
Kaikki ulkona tehtävät sähköasennustyöt saa tehdä vain alan valtuutettu ammat-
tilainen. 

Verkkojännitteisiin ulkovalaisimiin johdetaan sähköä vahvoilla, ulkokäyttöön tar-
koitetuilla sähkökaapeleilla, joiden upotussyvyys on routarajan alapuolella, eli 
noin 70 sentin syvyydessä.  Pienjännitejohdonkin tulee olla ulkokäyttöön sopivaa. Sitä 
ei tarvitse upottaa maahan sen sisältämän jännitteen vähäisyyden vuoksi. Pienjänni-
tevalaisimissa tarvitaan aina muuntaja, joka muuntaa verkkojännitteen pienemmäksi. 

Ulkovalaisimiin on aina merkitty kaksinumeroinen IP-koodi, eli  kotelointiluokka.  Ensim-
mäinen numero kertoo suojauksen vastustuskyvyn kiinteitä aineita, kuten pölyä, vastaan 
asteikolla 0-6. Toinen numero ilmoittaa vedenkestävyyden asteikolla 0-8. Ulko- ja kostei-
siin tiloihin vaaditaan aina vähintään sateenpitävyyttä, eli luokkaa IP23 tai IP34.



TARJOUS
7095-250 Lyhtyvalaisin 14,90 e 
39 cm, valkoinen alumiinirunko, kirkkaat lasit.

7095-750 Lyhtyvalaisin 14,90 e
39 cm, musta alumiinirunko, kirkkaat lasit.

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

Nimi:

Puhelin:

Katuosoite:

Postitoimipaikka:

Tuotenumero Tuotenimike Kpl Hinta/Kpl Yhteensä

Sähköposti:

Allekirjoitus: Päivämäärä:

��Tarjoukset voimassa 31.12.2010 saakka tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

TILAUSLOMAKE
Tilausnro Lkm Tuotenimike á-hinta  Yht.

Nokia Sähkötalo Oy 
Tunnus 50�580� 
0000� VASTAUSLÄHETYS

Vastaanottaja
maksaa 

postimaksun

Mottagaren
betalar
portot

Haluan tilata pihalyhdyn hintaan 12,90 €. Tuotenro 1 (norm. 59 €).

Tekstaa ole hyvä!

Nimi:    

Lähiosoite:    Puhelin:

Postinumero:    Postitoimipaikka:

Sähköpostiosoite:

Samat tuotteet voi ostaa heti myymälästä, 
tilata tilauslomakkeella tai verkkokaupasta.

59 €
Rajoitettu 
erä, 1/tilaus

Tilausten toimitusaika n. 3-5 työpäivää, toimitus postiennakolla posti-
toimipaikkaan. Tilauksiin lisätään 7,80 € toimituskulut. Käyttämättömil-
lä tuotteilla 14 vrk palautusoikeus. Lisätietoa tuotteista ja toimituksista 
löydät verkkokaupastamme www.lamppukauppa.fi

Tilaukseni ylittää 250 € ja saan sen ilman toimituskuluja.

�. Bombay ulkolyhty
 Korkeus 42 cm, sisältää 11 W E27 
 energiansäästölampun. Liitosjohto
 5 m, IP44.
  ................................................59 €

�. Pöytäpallo 
 Pöytäpallojen halkaisja on 15 cm, 
 teho 40 W E14, kuvioitua lasia.

 Tilausnro  
 �0�497 musta............19,90 €

 �0�498 vihreä ...........19,90 €

�. Kattokruunu
 Halkaisija 63 cm, 7 x 40W G9,
 sisältää valonlähteet.
 Tilausnro  
 �0�496 ........................... 149 €

2.

3.

1.

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

www.nokiansahkotalo.fi
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www.lamppukauppa.fi

Tervetuloa valoisille kaupoille!

Postinumero:

Nokia 
Sähkötalo Oy
Tunnus 5015801
00003 VASTAUSLÄHETYS

Tilausten toimitusaika n. 3-5 työpäivää, toimitus postiennakolla postitoimipaikkaan. Tilauksiin lisätään 7,80 e toimituskulut. Käyttä-
mättömillä tuotteilla 14 vrk palautusoikeus. Lisätietoa tuotteista ja toimituksista löydät verkkokaupastamme www.lamppukauppa.fi

Suunnittelu ja toteutus ORLE Oy


