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OIKEAA 
VALOA

TYÖVALAISTUS



PIMEYS 
VÄISTYY 

HANKALAT JOHDOT, HIIPUVAT  

AKUT JA HERKÄSTI RIKKOUTUVAT 

LAITTEET OVAT HISTORIAA. 

MARELD POISTAA ONGELMAT  

KERTAHEITOLLA.

Useimmat erialaisten työvalojen käyttäjistä tietävät, että valaistus 
on tärkeä asia – mutta sen koko merkitystä ei välttämättä tiedetä. 
Tosiasia on, että suurin osa ruotsalaisista työskentelee puutteelli- 
sessa valaistuksessa, joka voi olla haitallista. Valo vaikuttaa sekä 
hyvinvointiin että vireystilaan ja tuottavuuteen työpäivän aikana. 
Oikeassa valaistuksessa työnkin pystyy tekemään paremmin.

Mareld Pro Lightingilla tiedetään, että hyvä valaistus on äärimmäis-
ten tärkeä tekijä, jolla voidaan parantaa suorituksia merkittävästi. 
Tämän vuoksi uskomme, että markkinoilla tarvitaan muitakin kuin 
nopeasti loppuun kuluvia valaisimia, joita arvostetaan vähän ja 
käsitellään huolettomasti. Tiesitkö esimerkiksi, että työympäristön 
mukaan oikein valitussa valaistuksessa työ sujuu tehokkaammin ja 
virheitä syntyy vähemmän?

Käyttäjät puolestaan osaavat antaa arvoa kauemmin kestäville 
akuille, johtojen vähentymiselle ja tuotteiden pitkäikäisyydelle. Nämä 
seikat ovat olleet mielessämme uuden tuotteiston kehitystyössä. 
Jaoimme työvalaisimet kolmeen ryhmään, jotta jokaiseen valais-
tustarpeeseen ja kaikkiin ongelmatilanteisiin löytyisi oikea ratkaisu 
helposti. Tuotteistomme kattaa valaisimet kestävistä ja voimakkaista 
valonheittimistä monipuolisiin ja näppäriin ratkaisuihin. 

Me tiedämme, mitä etua todella hyvästä työvalaistuksesta voi olla. 
Sinunkin on aika huomata se. Tämä esine on askel oikeaan suuntaan 
– kohti valoa, joka auttaa tekemään työn paremmin.

Haluatko tietää lisää? Seuraa meitä Facebookissa.



TIESITKÖ, 
ETTÄ…

1. Vääränlainen valaistus voi olla terveydelle haital-
lista. Se aiheuttaa hyvin yleisesti väsymystä, ja yli 
60 prosenttia ruotsalaisista sanookin kokevansa 
tämän työssään ongelmaksi melko usein tai usein. 
Huono yöuni, päänsärky ja selän ja niskan jänni-
tystilat ovat myös yleisiä, samoin vastustuskyvyn 
ja yleisen hyvinvoinnin heikentyminen.

2. Vääränlainen valaistus häiritsee työntekoa. 
Se alentaa suorituskykyä, vähentää työtehoa ja 
johtaa usein virheisiin ja tapaturmiin.

3. Vääränlainen valaistus voi tulla kalliiksi. Van-
hanaikaiset valaisimet kuluttavat paljon sähköä, 
mutta myös vääränlainen valaistus voi nostaa 
kustannuksia sairauspoissaolojen myötä.

KYSYTÄÄN 
ASIANTUN-

TIJALTA:

Carina Kransvik, työympäristöinsinööri, Avonova

1. KUINKA VALAISTUS VAIKUTTAA IHMISIIN? 
Huono valaistus heikentää näkemisen ja turvallisuuden lisäksi myös 
yleistä hyvinvointiamme. Pitkäaikainen työskentely liian heikossa 
valaistuksessa voi aiheuttaa jännitekipua päähän, niskaan ja selkään, 
ja se voi johtaa ajan myötä rasitusvammoihin ja sairauspoissaoloihin. 
Hyvä valaistus on erityisen tärkeää paikoissa, joihin tulee päivänvaloa 
vain rajoitetusti tai ei lainkaan, koska päivänvalon puuttuminen voi 
häiritä ihmisen vuorokausirytmiä ja aiheuttaa väsymystä.

2. KUINKA VALAISTUS VAIKUTTAA TYÖKYKYYN? 
Tapaturmariski ja virheiden vaara on huonossa valaistuksessa huomattavasti suurempi. Vääränlainen valaistus 
voi aiheuttaa häikäisyä, heikentää virheiden erottamiskykyä tai pakottaa työntekijän tarken-
tamaan katsettaan koko ajan niin, että keho väsyy eikä keskittymiskyky pysy  
yllä kovin pitkään. Kyse on kahdesta tekijästä: valoa on toisaalta oltava  
riittävästi, ja toisaalta sen sävyn on oltava sellainen, että esimerkiksi  
värit erottuvat selvästi.

 
3. MITÄ VALAISTUKSESSA TULISI OTTAA HUOMIOON? 
Usein unohdetaan se, että ihmisen näkökyky heikentyy iän 
myötä. Heikentymisen alkaminen on hyvin yksilöllistä. Tämän 
vuoksi on hyvin tärkeää – ja itse asiassa siitä säädetään  
myös laissa – että valaistusta voi säätää kunkin työntekijän  
ja työtehtävän mukaan. Hyvin yleisesti ihmiset myös 
arastelevat sanoa, etteivät he näe kunnolla. Kehotankin 
vakavasti työntekijöitä sanomaan suoraan, kun he eivät 
näe hyvin, ja työnantajia seuraamaan valaistuksen  
tilaa jatkuvasti esimerkiksi turvallisuuskierrosten ja 
riskiarviointien yhteydessä.

”Virheiden vaara 
kasvaa huomattavasti 

vääränlaisessa  
valaistuksessa”



SEGMENT-
TIMME
POWER

VOIMAKASTA VALOA

Kun hyvä lopputulos edellyttää terävää valoa – ratkaisut 
mahdollisimman tehokkaaseen valaisuun.
Tyypillisiä ammattikäyttäjiä: Timpurit, vartijat, maalarit.

PRECISION
TARKKAA LÄHIVALOA  

– SUUNNATTAVAT RATKAISUT

Kun työssä tarvitaan tarkkuutta ja monipuolisuutta – ratkaisut 
tarkkuustyöhön ja rajoitettuihin tiloihin. 
Tyypillisiä ammattikäyttäjiä: Sähköasentajat, LVI-asentajat, 
mekaanikot, nuohoojat.

PERFORMANCE 
KESTÄVIÄ RATKAISUJA LIKAA, 

KOSTEUTTA JA KULUMISTA VASTAAN

Äärimmäisiin vaatimuksiin – ratkaisut raskaisiin olosuhteisiin 
ja vaativaan käyttöön.
Tyypillisiä ammattikäyttäjiä: Rakennusalan ja teollisuuden 
ammattilaiset.



Työvalaisimia todella voimakasta valoa tarvitseviin kohteisiin.  
Valaisimet soveltuvat työstettävän alueen tehokkaaseen valaisuun 
tai koko työympäristön valonmäärän nostamiseen virkeyttä 
lisäävälle tasolle. Fiksuja ratkaisuja ja akkukäyttöisiä valaisimia, 
joiden siirtäminen on helppoa.

VOIMAKASTA VALOA
POWER



KUN VOIMAKAS 
VALO RATKAISEE

Monissa töissä voimakas valo on ehdoton edellytys, jotta tehtävän voi suorittaa mahdollisimman hyvin. 
Valo auttaa näkemään, meneekö kaikki niin kuin pitää, mutta se on myös tärkeä turvallisuustekijä. Monilla 
työpaikoilla on ihmisiä, jotka kokevat työympäristön liian pimeäksi. Tapaturmien vaara kasvaa, kun ihminen  
ei näe hyvin, ja lisäksi liian heikko valaistus on väsyttävää ja heikentää siten keskittymiskykyä. Voimakasta  
valoa tuottavat valaisimet takaavat riittävän valonmäärän työpinnalla ja tarjoavat mahdollisuuden koko 
työympäristön valoisuuden ja viihtyisyyden lisäämiseen katon ja seinien kautta heijastettavan valon avulla.

PARAS 
RATKAISU

Suurille pinnoille
Kun työstettävät alat ovat suuria ja kokonaisuus ratkaisee, nämä valaisimet 
tarjoavat parhaan ratkaisun. Mikään alue ei ole näille valaisimille liian suuri, 
sillä lisäämällä valaisinten määrää tai käyttämällä vapaasti siirrettäviä 
akkuvalaisimia kaikkiin kohteisiin saadaan riittävästi valoa.

Maalareille, kirvesmiehille jne.
Monet ammattiryhmät tarvitsevat todella voimakasta valoa. Yleensä kyse 
on hyvän kokonaiskuvan saamisesta sekä suurien ja pitkään työstettävien 
kohteiden käsittelystä. Tällaisia ovat esimerkiksi maalarit, kirvesmiehet  
ja vartijat.

Kun vähäinen luonnonvalo ei täytä suurta valontarvetta
Monissa ammattiryhmissä joustavuus on tärkeintä, mutta Power-käyttäjien 
ensisijainen tarve on riittävän suuri valonmäärä. Tämän segmentin valai-
simet soveltuvat myös torjumaan luonnonvalon puutetta, jolloin hämärä 
ja väsymys vaanivat nurkan takana. Suuntaamalla valaisimet kattoon tai 
seiniin tilaan saadaan luonnollisen yleisvalon kaltainen valaistus.

Noin yksi viidestä työntekijästä kokee työympäristön liian pimeäksi! Luku on vieläkin korkeampi, jos  
työtilaan tulee luonnonvaloa vain rajoitetusti, ja lisäksi vanhemmat työntekijät tarvitsevat voimakkaampaa 
valaistusta kuin nuoret.

Tiesitkö, että:



LADATTAVAT JA  
MUKANA KULKEVAT 
VALAISIMET
Väärä tai huono valaistus voi olla haitallista käyttäjille, mikäli näkeminen edellyttää huonojen 
työasentojen valintaa. Voimakkaasti valaisevat ja helposti siirrettävät valaisimet lisäävät  
mahdollisuuksia sekä ergonomian että näkemisen optimointiin.

HALUATKO NÄHDÄ ENEMMÄN TUOTTEITAMME?  
KÄY OSOITTEESSA MARELDPROLIGHTING.COM

MARELD POLLUX 500 RE 
Kätevä käsivalaisin, jossa magneettijalka kiinnit-
tämistä varten. Ladattava akku ja voimakas valo. 
Takakappaleessa pidike housuja tai taskua varten.

• Ladattava.

• 500 lm

• Tuotenro: 690000500

MARELD NIMBUS 450 
Pieni ja kätevä taskulamppu, jota on helppo 
käsitellä ja kuljettaa mukana.

• 450 lm

• Tuotenro: 690001557

MARELD NIMBUS 1000 RE 
Kaikkien aikojen vahvin taskulamppumme. Suu-
reen tehoonsa nähden pieni ja kätevä. Voimakas 
valo ja tasainen valaisualue tuottavat terävän 
ja leveän valokeilan. Kätevästi ja pehmeästi 
säädettävä tarkennus.

• Ladattava.

• 1000 lm

• Tuotenro: 690001573

MARELD GALACTIC 6800 
Kestävä työvalaisin, jossa useita fiksuja toi-
mintoja! Takana olevan telineen avulla lampun 
voi asettaa maahan tai kiinnittää telineeseen. 
Kädensijan ansiosta lampun siirtäminen ja 
kantaminen on helppoa.

• Bluetooth-kaiutin ja USB-liitäntä

•  5 metrin johto ja pistorasia sarjakytkentää 
varten

• 6800 lm

• Tuotenro: 690000013

MARELD GALACTIC 3800 RE 
Mallistomme suursuosikki johtoja karttaville 
käyttäjille. Vaihdettava ja ladattava akku, 
jonka toiminta-aikaa voi pidentää käyttämällä 
säästötehoa. 

•  Bluetooth-kaiutin ja USB-liitäntä

• Ladattava.

• 3800 lm

• Tuotenro: 690000005

MARELD CANOPUS 4000 RA90 
Voimakas työvalaisin, useita valaisutoimintoja. 
Lampun värintoistoindeksi on 90. Ainutlaa-
tuisen muotoilun ansiota lamppua on helppo 
kantaa mukana. Kumipintaisen kotelon iskunk-
estävyys on hyvä. Ladattava.

• RA90 – erinomainen värintoistokyky

• 4000 lm

• Tuotenro: 690000583

MARELD VAPOR 5500 
Voimakas valaisin kolmella lampulla, saranoidut reunat. Ulo-
immat osat kääntyvät lampun päälle suojaksi, ja taittuva tuki 
takaa helpon siirtämisen. Takana ylimääräinen pistorasia.

• Takana ylimääräinen pistorasia

•  5500 lm, josta 4000 lm valaisimen keskiosassa.

• Tuotenro: 690000518

OTSALAMPUT/KÄSIVALAISIMET
TEHOKASTA VALOA NÄPPÄRÄSSÄ MUODOSSA.

TYÖVALAISIMET
KAIKKIEN AIKOJEN LAAJIN MALLISTO TARJOAA FIKSUJA TOIMINTOJA, KÄTEVIÄ AKKUJA JA ENEMMÄN VALOA.

TASKULAMPUT
HYVÄLAATUINEN VALAISUALUE JA TARKEMPI VALOKEILA.

MARELD STELLAR 470 
Vahvin otsalamppumme. Ergonomisesti 
erinomainen lamppu, jonka akku on 
sijoitettu taakse, jolloin laite on tasapa-
inoinen ja istuu päässä hyvin. Helppo 
käsitellä.

• Mukava ja vakaa päässä

• 470 lm

• Tuotenro: 690001003

MARELD NEBULOSA 1800 RE 
Ainutlaatuinen työvalaisin, joka tuottaa valoa 
sekä eteen- että taaksepäin ja auttaa siten 
näkemään tapahtumat takana ja pitämään 
tilan yleisvalaistuksen tason parempana. 
Ladattava, helppo käsitellä. USB-liitäntä.

• Ladattava.

•  Lisätarvikkeena saatavana teline  
latauspisteellä

• 1800 lm

• Tuotenro: 690000039

MARELD STARBURST 16000 
Kaikkein voimakkaimmin valaiseva työval-
aisimemme, jossa kuusi lamppua. Lamput 
voi kääntää eri asentoihin. Voit nostaa kolme 
lamppua pystyyn ja kääntää kolme valaisemaan 
seinää ja kohti lattiaa. Huurretun lasin ansiosta 
lamput eivät häikäise.

• 10 metrin johto

• 16000 lm

• Tuotenro: 690000575

MARELD AURA 1800 RE 
Ladattava ja voimakkaasti valaiseva lamppu, 
jonka SMD-tekniikka säästää silmiä. Valai-
simessa on kestävä bluetooth-kaiutin sekä 
teline ja kädensija.

• Bluetooth-kaiutin ja USB-liitäntä

• Ladattava.

• 1800 lm

• Tuotenro: 690000534

MARELD HALO 250 
Iskunkestävä otsalamppu, jossa 
tarkennus valon kohdistamiseen. 
Useita valaisuasentoja eri tarpei-
siin, lisäksi punainen varoitusvalo. 
Kumipintainen sisäpuoli varmistaa 
paikallaan pysymisen päässä tai 
kypärän pinnalla.

• Tarkennus valon kohdistamiseen

• 250 lm

• Tuotenro: 690000906

MARELD NIMBUS 450 RE 
Vahva taskulamppu, jossa useita valaisuasen-
toja kulloisenkin tarpeen mukaan. Tasainen 
ja hyvä valokeila sekä kätevästi ja pehmeästi 
säädettävä tarkennus. Ladattava. Sisältää akun 
ja latauslaitteen.

• Tasainen valaisualue

• 450 lm

• Tuotenro: 690001565

MARELD HALO 540 RE 
Iskunkestävä, ladattava otsalamppu, jossa hyvin voimakas valo 
ja tarkennus valon kohdistamiseen. Useita valaisuasentoja eri 
tarpeisiin, lisäksi punainen varoitusvalo. Kumipintainen sisäpuoli 
varmistaa paikallaan pysymisen päässä tai kypärän pinnalla.

• Ladattava. Toiminta-aika 2,5 tuntia

• 540 lm

• Tuotenro: 690000914

MARELD VAPOR 9000 
Mallistomme voimakkaimpia työvalaisimia! SMD-tekniikka ja kolmesta lähteestä 
lähtevä valo tuottavat pehmeää ja häikäisemätöntä valoa. Ulommaisia osia voi 
kääntää tarpeen mukaan. Kokoontaittuvien ulommaisten osien ja taittuvan tuen 
ansiosta lamppua on helppo kuljettaa mukana.

• 9000 lm jaettuna kolmen valaisupisteen kesken

• 5 metrin johto ja pistorasia sarjakytkentää varten

• Tuotenro: 690000567



Tämä segmentti soveltuu parhaiten tarkkuutta ja hyvää havaittavuutta arvostaville 
käyttäjille. Se sisältää joustavia ratkaisuja rajoitettuihin tiloihin – jolloin valaistus voi 
olla ratkaiseva tekijä oikein ja turvallisesti suoritettavan työn tekemiselle.

TARKKAA LÄHIVALOA  
– SUUNNATTAVAT RATKAISUT

PRECISION



Hyvä muistaa:

VALMIINA 
KAIKKEEN

Tarkkuustyötä tehdään monissa ammattiryhmissä ja hyvin 

erilaisissa työympäristöissä. Mahdollisuudet suurikokoisten  

valaisinten sijoittamiseen työalan yhteyteen ovat usein rajal-

liset, ja useimmiten valaisua kaipaava ala onkin kooltaan  

suhteellisen pieni. Fiksut ja joustavat Mareld-valaisimet,  

joissa on muun muassa hyvin kestävät akut, tarjoavat  

valmiuden hyvään valoon kaikentyyppisissä tilanteissa.

Pienet pinnat
Pienillä pinnoilla tarkkuusvalaisin on kätevä keino suunnata 

valoa juuri sinne, missä sitä tarvitaan. Se tarjoaa hyvän  

ratkaisun myös silloin, kun työkohde muuttuu usein, koska  

varsinkin otsa- tai taskulampun mukana pitäminen on  

äärimmäisen helppoa.

Erinomainen tarkkuus
Tämän segmentin valaisimet sopivat erittäin hyvin myös  

tilanteisiin, joissa tilaa on vähän ja työ vaatii erittäin hyvää  

tarkkuutta ja täsmällisyyttä.

Sähköasentajat, mekaanikot jne.
Useimmissa ammattiryhmissä tehdään ajoittain myös töitä, 

joissa tarvitaan erittäin tarkkaa tulokulmaa. Varsinkin  

sähkö-, LVI- ja koneasennuksissa näitä tilanteita tulee  

vastaan hyvinkin usein.

PAREMPI TARKKUUS, 
PAREMPI LOPPUTULOS
Rajoitetuissa tiloissa keskittymiskyky ja tarkkuus ovat ratkaisevan tärkeitä, ja 
silloin valaistukselta vaaditaan helppoa siirrettävyyttä ja suuntaamismahdolli-
suuksia. Valoa tarvitaan paljon pienelle alueelle. Työkohde saattaa olla esimerkiksi 
sähkökaappi, moottori tai ilmastointirumpu, ja työn on onnistuttava kerralla oikein. 
Oikeanlainen valaistus lisää mahdollisuuksia tehtävän suorittamiseen mahdolli- 
simman hyvin ilman, että silmät rasittuvat, työasento muodostuu hankalaksi tai 
jokin menee sittenkin pieleen huonon näkyvyyden vuoksi.

Jos työpisteeseen tulee luonnonvaloa hyvin vähän, tarkkuusvalaisinta kannattaa täydentää hyvällä 
yleisvalaisimella. Silloin työssä pysyy virkeämpänä ja keskittymiskyky säilyy pidempään.



-+
HALUATKO NÄHDÄ ENEMMÄN TUOTTEITAMME?  
KÄY OSOITTEESSA MARELDPROLIGHTING.COM

PIDEMPI  
TOIMINTA-AIKA

Nopeasti tyhjentyvät akut ja sotkeutuvat johdot ovat tavallisia ongelmia työvalaisimista puhuttaessa. 
Tarkkuutta vaativissa tehtävissä on tärkeää keskittyä oikeisiin asioihin, ja silloin valaisinten on  
yksinkertaisesti toimittava. Mareldin Precision-segmentti sisältää useita hyviä valaisinvaihtoehtoja. 
Niistä löytyy helposti oikea ratkaisu omiin tarpeisiin.

Vain 15% ruotsalaisista on sitä mieltä, että heidän työpaikkansa valaistus on suunniteltu käyttäjien tarpeiden 
mukaan. Yksilöllinen valontarve voi vaihdella ihmisten kesken hyvin paljon, mutta onneksi tilanteen voi korjata 
käyttämällä lisävalaistusta tarpeen mukaan!

Tiesitkö, että:

MARELD PIKO 250 
Helppokäyttöinen otsalamppu, jonka valoanturi tunni-
staa valaisukohteen etäisyyden ja himmentää tehoa 
sen mukaan. Lamppu sytytetään ja sammutetaan 
ilman painiketta liiketunnistimen avulla.

• Valo- ja liiketunnistin

• 250 lm

• Tuotenro: 690001037

MARELD GIGA 200 RE 
Ladattava valaisin, jonka valoa on helppo 
kääntää ja kallistaa tarpeen mukaan. 
Pidike housuja tai rintataskua varten.

•  Pohjassa magneetti ja ripustuskoukku

• Ladattava.

• 200 lm

• Tuotenro: 690000542

MARELD ZEPTO 20 
Pieni ja kevyt kynälamppu alumiinirungolla. Kulkee helposti  
mukana, pidike housuihin tai taskuun kiinnittämistä varten.  
Vähän energiaa kuluttava valodiodi.

• Kuluttaa vähän energiaa

• Kätevän kokoinen

• 20 lm

• Tuotenro: 690001045

MARELD NIMBUS 20 
Pieni ja kapea kynälamppu. Sisäpuolelle sijoitetun valodiodin ansiosta 
malli muistuttaa pikemminkin taskulamppua. Helppo kuljettaa  
taskussa, kätevä apu ahtaissa tiloissa. Tarkennus eteenpäin.

• Kätevän kokoinen

• Helppo kuljettaa mukana

• 20 lm

• Tuotenro: 690001052

MARELD NANO 90 
Pieni, kevyt ja kätevä. Kokoonsa nähden voimakkaasti valaiseva. 
Kulkee kätevästi mukana, helppo kiinnittää housuihin tai taskuun.

• Iskunkestävä

• Kätevän kokoinen

• 90 lm

• Tuotenro: 690001540

OTSALAMPUT
KÄTEVÄ VARUSTE SILLOIN, KUN MIELESSÄ ON MUUTAKIN KUIN LAMPUN ASETTELU.

KÄSIVALAISIMET/TASKULAMPUT
KÄTEVIÄ, MONIPUOLISIA JA YKSINKERTAISESTI SUUNNATTAVIA VALAISIMIA.

VÄHEMMÄN 
VIRHEITÄ



PERFORMANCE
Kun valaisimen on kestettävä, ja kestettävä vielä lisää. Työvalaisimet äärimmäisiin 
tilanteisiin korkeista paikoista vaikeisiin sääolosuhteisiin.

KESTÄVIÄ RATKAISUJA LIKAA, KOSTEUTTA 
JA KULUMISTA VASTAAN



Todella kestävät valaisimet vähentävät rikkoutumisesta johtuvien valaisuongelmien vaara. Sen myötä 
työntekijät voivat paremmin, tuottavat enemmän ja altistuvat tapaturmille vähemmän.

Hyvä muistaa:

KUN VÄLINEIDEN 
ON VAIN 
KESTETTÄVÄ
Moni on kurkkuaan myöten kyllästynyt valaisimiin, jotka heittäytyvät hankalaksi heti kun sääolot 

heikentyvät tai tavaroita joutuu käsittelemään hieman ronskimmin. Mareld-valaisinten käyttäjien 

arki on harvoin täysin riskitöntä, ja silloin suojausta tarvitsevat ihmisten lisäksi myös elintärkeät 

välineet. Performance-segmentin valaisimet kestävät suuria rasituksia ja mahdollistavat vaikean 

työn tekemisen hieman helpommin.

LIKAA JA  
KURJAA KELIÄ

Ääriolosuhteissa tarvitaan valaistusta, johon voi luottaa.

Iskunkestävyys
Toisissa tehtävissä tarvitaan lujempaa rakennetta kuin 

toisissa. Performance-segmentti on kehitetty kestämään 

iskuja, kulutusta ja muita ulkoisia rasituksia.

Säästä riippumatta
Ulkona työskentely vaatii erityisen paljon, ja monet työt 

on tehtävä riippumatta siitä, onko ulkona aurinkoista vai 

sateista, vai kenties täysmittainen lumimyräkkä. Säästä 

riippumatta valaisinten suorituskykyyn on pystyttävä 

luottamaan.

Suuret rakennustyömaat ja teollisuuden kohteet
Tyypillisiä työpaikkoja, joilla valaistus joutuu erityiselle 

koetukselle, ovat esimerkiksi rakennusalan ja teollisuuden 

työmaat. Tämän segmentin valaisimista on usein kuitenkin 

apua myös muiden ammattien kestävyyttä vaativissa 

tehtävissä.



SUOJATTUA JA  
PITKÄÄN KESTÄVÄÄ 
TOIMIVUUTTA

Mareldin Performance-segmentti sisältää useita hyviä valaisinvaihtoehtoja.  
Niistä löytyy helposti oikea ratkaisu omiin tarpeisiin.

Vinkki!

MARELD SILVERY 250 RE 
Säädettävä valonlähde, valittavana täys- 
ja säästöteho. Pohjassa magneetti ja 
ripustuskoukku.

• Jalka, jossa lataustoiminto

• 250 lm

• Tuotenro: 690000559

MARELD BURST 250 RE 
Monipuolinen käsivalaisin, joka kallistuu 
tarpeen mukaan. Pohjassa magneetti 
kiinnitystä varten. Pitävä runko vaativiin 
tilanteisiin. 

• Ladattava.

• 250 lm

• Tuotenro: 690000526

MARELD GLEAM 200 
Kevyt ja helppokäyttöinen lamppu, hyvä  
valaisukyky. Mahtuu juuri sopivasti taskuun. 

•  Helppo käyttää ja kuljettaa mukana

• 200 lm

• Tuotenro: 690001060

MARELD BLAZE 2500 
Työvalaisin, jonka kaareva rakenne suojaa 
linssiä putoamistilanteessa. 5 metrin johto ja 
kädensija takana. Lisätarvikkeena saatavana 
akku ja magneettijalka.

•  Kaareva rakenne suojaa linssiä

• 2500 lm

• Tuotenro: 690000070

MARELD FLASH 1800 RE 
Flash 1000 RE -valaisimen isoveli: samat  
toiminnot, mutta hieman suurempi koko ja  
voimakkaampi valo. Lisätarvikkeena saatavana 
magneettikiinnike.

•  Ladattava. Toiminta-aika 3 tuntia

• 1800 lm

• Tuotenro: 690000062

MARELD FLASH 2800 RE 
Ainutlaatuinen ladattava ja voimakkaasti 
valaiseva työvalaisin! Iskunkestävä, kätevä ja 
helposti mukana kuljetettava. Lisätarvikkeena 
saatavana magneettikiinnike.

• Ladattava. Toiminta-aika 3 tuntia

• 2800 lm

• Tuotenro: 690000096

MARELD FLASH 1500 RE ZOOM 
Ainutlaatuinen pieni ja kätevä valaisin! 
Zoom-toiminto valokeilan tarkentamiseen. 
Iskunkestävä, kätevä ja helposti mukana 
kuljetettava. Lisätarvikkeena saatavana 
magneettikiinnike. 

• Ladattava. Toiminta-aika 3,5 tuntia

• 1500 lm

• Tuotenro: 690000088

OTSALAMPUT
ISKUNKESTÄVÄT VALAISIMET TUOTTAVAT HYVÄÄ VALOA ERGONOMISESTI.

TASKULAMPUT
VAHVAN MATERIAALIN TARJOAA ISKUNKESTÄVYYTTÄ.

TYÖVALAISIMET
ERITYISTÄ KESTÄVYYTTÄ JA AINUTLAATUISIA RAKENNERATKAISUJA.

KÄSIVALAISIMET
HELPOSTI SUUNNATTAVIA JA KIINNITETTÄVIÄ VALAISIMIA.

MARELD GLEAM 450 
Vahva taskulamppu, jossa useita valaisuasen-
toja kulloisenkin tarpeen mukaan. Lisäksi 
punainen varoitusvalo Kumipintainen sisäpuoli 
varmistaa paikallaan pysymisen päässä tai 
kypärän pinnalla.

•  Helppo käyttää ja kuljettaa mukana

• 450 lm

• Tuotenro: 690001086

MARELD GLEAM 145 RE 
Iskunkestävä taskulamppu, jossa useita valai-
suasentoja kulloisenkin tarpeen mukaan.  
Ladattava akku ja merkkivalo akun 
varaustasolle. Kumipintainen sisäpuoli 
varmistaa paikallaan pysymisen päässä tai 
kypärän pinnalla.

• Ladattava. Toiminta-aika 3 tuntia

• 450 lm

• Tuotenro: 690001078

MARELD FLARE 300 RE 
Voimakas, ladattava taskulamppu alumiinirun-
golla. Kolme valaisuasentoa tarpeen mukaan.

•  Iskunkestävä ja ladattava

• 300 lm

• Tuotenro: 690001508

MARELD RADIATE 100 
Suosituimpia alumiinivalaisimiamme! Pieni ja 
kätevä, hyvin valaiseva lamppu. Pidike housuja 
tai taskua varten. 

•  Iskunkestävä ja kätevän kokoinen

• 100 lm

• Tuotenro: 690001524

MARELD RADIATE 300 
Vahva taskulamppu alumiinirungolla, hyvä 
valaisualue. Pidike housuja tai taskua varten.

•  Voimakas valo, iskunkestävä

• 300 lm

• Tuotenro: 690001532

MARELD FLASH 1000 RE 
Ainutlaatuinen pieni ja kätevä valaisin! Iskunk-
estävä, kätevä ja helposti mukana kuljetettava. 
Lisätarvikkeena saatavana magneettikiinnike.

•  Ladattava. Toiminta-aika 3 tuntia

• 1000 lm

•  Tuotenro: 690000054

MARELD SHINE 2500 
Laajasti valaiseva pallolamppu, fiksut ratkaisut 
lisäävät monipuolisuutta. Ripustuskoukku 
pohjassa.

•  5 metrin johto ja pistorasia sarjakytkentää 
varten

• 2500 lm

•  Tuotenro: 690000047

Tuntuuko valaisimen turvallinen säilytys ja siirtäminen hankalalta? Silloin kannattaa 
käyttää Mareld-laukkua, jossa työvalot ovat yhtä hyvin suojattuja kuin muutkin  
työkalut! Sen avulla valaisinten kuljettaminen työpisteiden välillä sujuu helposti.

Laukun voi tilata tyhjänä tai seuraavilla Mareld-valaisimilla täytettynä: Työvalaisin Blaze 2500, 
otsalamppu Gleam 200 ja sauvalamppu Nimbus 450 RE.

HALUATKO NÄHDÄ ENEMMÄN TUOTTEITAMME?  
KÄY OSOITTEESSA MARELDPROLIGHTING.COM



MARELD FLASH  
1500 RE ZOOM
Art. nr: 690000088

MARELD NANO 90
Art. nr: 690001540

MARELD FLARE 300 RE
Art. nr: 690001508

MARELD ZEPTO 20
Art. nr: 690001045

MARELD RADIATE 100
Art. nr: 690001524

MARELD NIMBUS 20
Art. nr: 690001052

MARELD RADIATE 300
Art. nr: 690001532

POWER

PRECISION

PERFORMANCE

MARELD NIMBUS 1000 RE
Art. nr: 690001573

MARELD NIMBUS 450

Art. nr: 690001557

MARELD NIMBUS 450 RE

Art. nr: 690001565

MARELD GALACTIC  
3800 RE
Art. nr: 690000005

MARELD BLAZE 2500
Art. nr: 690000070

MARELD STARBURST 16000
Art. nr: 690000575

MARELD VAPOR 5500
Art. nr: 690000518

MARELD VAPOR 9000
Art. nr: 690000567

MARELD GALACTIC 6800
Art. nr: 690000013

MARELD SHINE 2500
Art. nr: 690000047

MARELD AURA 1800 RE
Art. nr: 690000534

MARELD FLASH  
1000 RE
Art. nr: 690000054

MARELD NEBULOSA  
1800 RE
Art. nr: 690000039

MARELD FLASH  
1800 RE
Art. nr: 690000062

MARELD CANOPUS  
4000 RA90
Art. nr: 690000583

MARELD FLASH  
2800 RE
Art. nr: 690000096

POWER

PERFORMANCE

MARELD STELLAR 470
Art. nr: 690001003

MARELD PIKO 250
Art. nr: 690001037

MARELD HALO 250
Art. nr: 690000906

MARELD GLEAM 145 RE
Art. nr: 690001078

MARELD GLEAM 450
Art. nr: 690001086

MARELD BURST 250 RE
Art. nr: 690000526

MARELD SILVERY 250 RE
Art. nr: 690000559

MARELD GIGA 200 RE
Art. nr: 690000542

MARELD GLEAM 200
Art. nr: 690001060

MARELD HALO 540 RE
Art. nr: 690000914

MARELD POLLUX 500 RE
Art. nr: 690000500

POWER PRECISION

PERFORMANCE

TYÖVALAISIMET

MAGNEETTIKIINNIKE FLASH
Tuotenro: 690002027

MAGNEETTI BLAZE 2500 
MARELD
Tuotenro: 690002001

MAGNEETTI GALACTIC 
MARELD
Tuotenro: 690002019

MAGNEETTI CANOPUS
Tuotenro: 690002043

AKKU BLAZE 2500
Tuotenro: 690000609

AKKU GALACTIC 3800
Tuotenro: 690001094

AKKU AURA 6600 MAH
Tuotenro: 690003561

MARELD LAUKKU ILMAN SISÄLTÖÄ
Tuotenro: 690090006

MARELD LAUKKU JA SISÄLTÖ*
Tuotenro: 690089990

MUOVILINSSI GALACTIC
Tuotenro: 690003645

KYPÄRÄKIINNIKE YLEISMALLI
Tuotenro: 690000997

TASKULAMPUT

TARVIKKEET

TELINE BEAM
Tuotenro: 690001607
TELINE BEAM 4M
Tuotenro: 690001623

LATAUSLAITE CANOPUS
Tuotenro: 690003686

PIDIKE YLEISKÄYTTÖINEN
Tuotenro: 690004031

KAAPELI BLAZE 5 M
Tuotenro: 690003009

PISTOKE BLAZE 2500 MARELD
Tuotenro: 690003587

LATAUSLAITE FLASH 1800 MARELD
Tuotenro: 690003512

LATAUSLAITE BURST MARELD 12V
Tuotenro: 690003538

LATAUSLAITE GALACTIC
Tuotenro: 690003546

LATAUSLAITE NEBULOSA 
MARELD 12V 1A
Tuotenro: 690003629

LATAUSLAITE TRIPPEL/ 
NEBULOSA
Tuotenro: 690003637

TUKITANKO JOUSTAVA BEAM
Tuotenro: 690004007 
TUKITANKO KULMA BEAM
Tuotenro: 690004015
TUKITANKO KULMA 45 ASTETTA 
BEAM
Tuotenro: 690004023

OTSALAMPUT/KÄSIVALAISIMET

*  1 työvalaisin Blaze 2500 (690000070), 1 otsalamppu Gleam 200 
(690001060), 1 sauvalamppu Nimbus 450 RE (690001565)

LATAUSLAITE AURA 2000 
12V 1,5A
Tuotenro: 690003520

LATAUSLAITE NIMBUS/FLARE
Tuotenro: 690003595

PIKALATAUSLAITE FLASH 1000
Tuotenro: 690003603 

LATAUSLAITE FLASH/ 
GIGA MARELD
Tuotenro: 690003504
LATAUSLAITE POLLUX MARELD
Tuotenro: 690003553 

LATAUSLAITE SILVERY 12V 0.3A
Tuotenro: 690003579



THE  
LIGHTING
TOOL

mareldprolighting.com

Haluatko lisää vinkkejä ja neuvoja? 
Työvalaistuksella on suuri merkitys työskentelyssä, ja se on tärkeä 
työkalu hyvään lopputulokseen pääsemiselle. Vaikka valon puute 
voi johtaa loukkaantumisiin ja virheisiin, valaisimet jäävät yleensä 
työkalujen varjoon. Autamme kaikessa työvalaistukseen liittyvässä 
tuotteista työympäristöön ja hankintaperusteisiin asti. Löydät vinkkejä 
valaistuksen optimointiin ja hyvän lopputuloksen varmistaviin ratkai-
suihin Mareld-verkkosivustolta ja sosiaalisesta mediasta.

Lue lisää/seuraa meitä:
mareldprolighting.com
       mareldprolighting

Mareld Pro Lighting – tuotteita markkinoi Luna AB


