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L E D S T O R E . F I
AMMATTILAISTEN KÄYTTÄMÄ

Vuodesta 2010 asti, meidän 
valaistussuunnitelijamme ovat 
toteuttaneet vuosittain satoja 
suunnitelmia asiakkaillemme. Olemme 
olleet näiden vuosien aikana yhteistyössä 
lukemattomien ammattilaisten kanssa ja 
konsultoineet muita suunnittelijoita 
auttaaksemme saavuttamaan asiakkaalle 
aina parhaan lopputuloksen.

Laadukkailla valaisimilla myös tuemme 
muita suunnittelijoita heidän visioissaan.

Led-valaistustekniikan muuttuessa 
olemme aina voineet mukautua myös 
kohteissa muuttuviin tilanteisiin. Ja 
olemme varmistaneet sen, että 
valaisinasennukset sujuvat mallikkaasti.

Älykkäät valaistuksen ohjaukset ovat 
haluttaessa mukana suunnittelussa, 
jotta valaistustilanteiden 
muuttaminen onnistuu helposti.

Viimeisimmällä valaistusteknologialla 
saat varmasti sellaisen lopputuloksen, 
jolla säilytät kotisi arvon pitkään ja 
olet tulevaisuudessakin varma siitä, 
että valinnat olivat oikeita. 

Led tekniikalla voidaan toteuttaa 
upeita ja todella pitkäikäisiä ratkaisuja 
kohteeseesi. 

Kauniisti suunnitellussa kodissa 
valaistus on todella tärkeässä 
roolissa. Valaistuksella voidaan 
korostaa yksityiskohtia ja luoda 
tunnelmaa. Tehdään yhdessä 
onnistunut lopputulos.

Käytämme useita eri 
valaistustekniikoita yhdessä ja 
erikseen oikean tunnelman 
luomiseksi.

Valaisin- ja valaistussuunnittelijana 
suosittelemme käyttämään aina 
laadukkaita valaisimia kohteessa 

korostamaan kokonaissuunnittelua. 
Valaistuksella on suuri vaikutus 

kokonaisuuteen ja hyvin suunnitellulla 
valaistuksella voidaan luoda vaihtuvia 

tunnelmia.



LEDSTORE.FI  VALAISTUSSUUNNITELU 
PROSESSIMME JA LÄHESTYMISTAPA

Meillä on joustava tapa lähestymistapa 
asiakkaiden suunnittelukohteisiin. 
Kannamme vastuun suunnittelusta ja  
olemme mukana prosessissa aina 
loppuasennuksiin asti.

Työskentelemme vuorovaikutuksessa 
muiden urakoitsijoiden kanssa, 
konsultoiden sähkösuunnittelijaa, 
sähkömiestä ja timpuria. Autamme 
monesti myös loppuasennuksissa.

Valaistussuunnittelijamme käyttävät 
suunnittelussa niitä valaistustekniikoita 
joista te pidätte eniten: kohdevaloa, 
epäsuoraa valoa, riippuvaloja... 
Alkupalaverissa onkin tärkeää, ja että 
tuotte omia toiveitanne esiin. Näin 
saamme teidän näköisenne 
lopputuloksen.
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Sinulla on visio ja meillä on taito 
toteuttaa se paperille. Yhdessä 

käymme toiveesi läpi. 
Uskalla unelmoida!

Käydään yhdessä ensimmäinen 
versio läpi ja kommentoit meille 

mitä muutoksia siihen haluat.

Muutaman korjauskierroksen 
jälkeen meillä on valmis 
valaistusssuunnitelma.

Laskemme tarjouksen valaistuksesta 
ohjauslaitteineen ja teemme 

tarvittaessa muutoksia sisältöön.

Toimitamme rakennesuunnitelmat 
epäsuoralle valolle ja alaslaskuille. 
Konsultoimme sähkösuunnittelijaa 

sekä sähkömiestä.

Varastoimme tarvittaessa maksutta 
tilattuja tuotteita varastollamme 
ja toimitamme sovittuna päivänä.



VISION      TOTEUTTAMINEN
Meidän tehtävämme on suunnitella kohteeseen 
valaistus ja tekniikat ilman että sinun tulee huolehtia 
niistä. Oikea-aikaisella suunnittelulla säästämme 
myös rahaa.

BUDJETISSA PYSYMINEN

Alkupalaverissa on hyvä tietää valaistukselle ja 
ohjaukselle käytettävä budjetti, jotta voimme 
varmistua siinä pysymisessä. Tilanteet muuttuvat 
rakennusvaiheessa monesti ja tarvittaessa 
mukautamme suunnitelmaa muuttuneen tilanteen 
mukaiseksi.

REMONTTIKOHDE MEILAHDESSA

Tämä projekti onnistui hienosti yhteistyössä 
sisustussuunnittelijan kanssa. Valaistuksella ja 
materiaaleilla haluttiin saada kohteeseen luksusta ja 
täysin säädettävä kokonaisuus. Säädettävä 
kokonaisuus antoi sisustussuunnittelijalle enemmän 
varmuutta siitä, että valitut materiaalit ovat 
lopputuloksessa suunnitellun näköisiä.

Tähän lopputulokseen päästiin LedStoren 
korkealuokkaisilla valaisimilla.

Kohteessa koko valaistus on vapaasti säädettävissä 
ja asiakaskin oli lopputulokseen todella tyytyväinen 
ja asunnon valaistuksesta tuli toivotunlainen. 

LedStore valikoitui myös tässä projektissa 
valaistuskumppaniksi, sillä tuotteet ovat 
laadukkaita sekä materiaaleiltaan että valon 
laadultaan. Lisäksi LedStorelta saan 
taustatukea valaistuksen ja ohjausratkaisuiden 
valintaan. Saan valaisimista paljon positiivista 
palautetta asiakkailtani.

Riikka Patrikainen / Design Mood Oy



KOTIELÄMÄÄ
Selkeät linjat kodin suunnittelussa antoivat 
suuntaviivat valaistuksen suunnittelulle moderniin  
raikkaaseen tyyliin.

PROJEKTIN TULOKULMA

Kodin valaistus haluttiin kokonaan mukautuvaksi 
ja helposti säädettäväksi. Koko kodin valaistus 
säätyykin portaattomasti lämpimästä kylmään, eli 
valon lämpötilaa voidaan muuttaa tunnelman 
luomiseksi helposti.

VALOTILANTEET

Asiakas itse löysi nopeasti itselleen mieluisat 
valaistustilanteet ja tallensi ne helppoon 
ohjauspainikkeeseen. Kohteessa valaistuksen 
ohjauksena käytettiin ZIGBEE 3.0 laitteita ja 
applikaationa Philips HUEn sovellusta.



KOTI & TOIMISTO
Kuka sanoi, että työtä ja leikkiä ei voi yhdistää?

PROJEKTIIN TULO

Kohde oli uudisrakennus, jossa käytettiin tyypillistä 
elementtirakentamista. Astuimme 
valaistussuunnttelulla kuvioon mukaan jo 
rakennusvaiheessa ennen luovutusta.

KIITORATA

Yksi merkittävimmistä katseen kiinnittäjistä oli 
kattoon asennettavat valoviivat, joilla oli kaksi 
funktiota. Niillä peitettiin tyypilliset ontelolaatan 
saumat kerrostalorakentamisessa ja tuotiin 
muunneltava leikittelevä yleisvalaistus tilaan. Tila 
toimii samalla olohuoneena ja nykyisen mallin mukaan 
etätyöpisteenä ja tarvittaessa palaverien pitopaikkana.

Koko tilan valaistus voidaan myös säätää vapaasti, eli 
valoja voidaan himmentää ja muuttaa valkoisen valon 
sävyä vapaasti kylmästä lämpimään sävyyn. Näin 
voidaan varmistua raikkaasta työympäristöstä ja 
rauhallisesta iltaelämästä.



RAUHAA & HAUSKAA
Tässä modernin perheen kodissa osataan yhdistää 
elämän eri osa-alueet.

HARMONIAA KODISSA

Tässä kohteessa suunnittelussa käytettiin 
monenlaisia tekniikoita. Suoraa valoa, epäsuoraa 
valoa ja kohdevaloja.

Kaikkea valaistusta voidaan ohjata saumattomasti 
ja talon asukkailla oli selkeä toive valaistuksen 
käyttämisestä osana sisustusta.

VÄRIÄ ELÄMÄÄN

Asukkaat nauttivat suuresti kodin lämmöstä, mutta 
myös huolehtivat itsestään fyysisesti ja henkisesti. 
Kuntosalilla hikoillaan ja kotiteatterissa nautitaan 
perheen kanssa leffailtaa ja pelaillaan pelejä. 

LedStore auttoi meitä saavuttamaan hienon 
kokonaisuuden ja tarjosi ratkaisut meidän 
visiollemme. Ongelmatilanteissa he ovat  
huolehtineet myös jälkikäteen meistä. 
Sosittelen lämpimästi

 Asiakas, Kauniainen



L E D S TO R E
PALVELUMME

Koko talon valaistussuunnittelu
Valaistussuunnittelumme kattaa aina kohteen 
kokonaisuudessaan. Olemme mukana koko 
prosessissa alusta alkaen, sillä valaistus vaikuttaa 
kaikkeen tilassa. Toteutamme myös pihan 
valaistussuunnittelun tarvittaessa kohteisiin. Jos olet 
rakentamassa itsellesi unelmien kotia, ota rohkeasti 
yhteyttä ja tehdään siitä valaistuksella täydellinen.

Remonttikohteen valaistussuunnittelu
Tarjoamme valaistussuunnittelupalvelua myös 
pienempiin kohteisiin, jopa vain yhteen huoneeseen. 
Aina voimme parantaa valaistusta.

Toimiston valaistussuunnittelu
Teemme työskentely-ympäristöstä viihtyisämmän 
kaikille. Mietimme usein sisustussuunnittelijan kanssa 
yhdessä valaistuksen sijoittelua kohteessa.

Laatu
Käytämme suunnittelussa vain laadukkaita 
valaisimiamme, joiden värintoistokyky on vähintään 
90, usein jopa 98. Valon tulee tehdä tilasta kaunis.

Täysi hallinta ja mieluisa valaistus
Tuemme suunnittelussamme viimeisimpiä valaistuksen 
ohjaus tekniikoita, kuten DALI2, Free@home tai Zigbee 
(Philips HUE). Valaistuksen ohjauksen tulee olla 
helppoa ja asiakasta palvelevaa. Myös Home Assistant 
on meille tuttu, jos tykkäät viritellä hieman enemmän.
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