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Ece Yalım - Oğuz Yalım

“…tasarım ekibi olarak, gerçek meselelere dikkat çekmek, 
gerçek ihtiyaçları arayıp bulmak ve bu ihtiyaçlara cevap veren 
tasarımlarla insanların yaşamlarına değer katmanın 
peşindeyiz...

…kendimizi direkt kullanıcı ihtiyaçları ile sınırlamayıp, iç mimar
ve mimarların ürün ile etkileşimini, mekânda yaratabilecekleri 
kurguyu özgür kılmayı fazlasıyla önemsiyoruz…”



Güneşin en parlak olduğu zamandan 
bahsediyoruz. Zirvede, en yüksekte ve en 

aydınlık en verimli haliyle.



NOON, bugün ofislerde yaygın olarak kullanılan 
60x60 tavan kurgusunda, görmeye alıştığımız 
gömme tavan aydınlatmaların yanında, 
aydınlatma kalitesinden ödün vermeden farklı ve 
dekoratif bir duruş sergilemesi amacıyla 
tasarlanmıştır..

NOON MIDI



Ayrı derinlik ve çaplarda önerilmesinin amacı, dolaylı kullanıcı olan iç mimar ve mimarlara tavanda çoklu 
kullanımlar yapma fırsatı vermek ve bunu yaparken dinamik, rastlantısal bir takım kombinasyonlar oluşturma, 
estetik açıdan özgün senaryolar yaratma imkanı tanımaktır.



Ürünün sunulabilecek potansiyel renk kartelası 
sayesinde, standart tavan karolajı içinde öne 
çıkan bir duruş sergileyecektir. Özellikle yan yana 
çoklu kullanımlarda tavanda kendi renkli parselini 
yaratacak, dolayısıyla rutin bir görsel yapısı olan 
asma tavan kurgusuna kesinlikle görsel zenginlik 
getirecektir. Bunun diğer bir getirisi olarak, bu 
ürün grubu ile plan yerleşiminde ayrışan alanlar, 
tavan ile birkez daha vurgulanabilecektir.

NOON MAXI



Bulunduğu mekana yaptığı dekoratif katkıyı, dik açılardan oluşan 60x60 karolaja 
karşı duran bağımsız dairesel formlarıyla ve mekana doğru sarkan heykelsi formu ile 
vurgular. Standart gövde ve boyun istendiğinde kombine edilebilen farklı 
boyutlarda aydınlatma disklerini taşır. 



Farklı çaplardaki daireler bir yandan istenen ışık 
miktarına göre seçim yapma olanağı verirken, 
diğer yandan mekanda farklı görevler üstlenen 
lokasyonlar arasında bir çeşit hiyerarşi 
oluşmasını sağlamakta ve bunu 
görselleştirmektedir. 

NOON MINI



Banko üstleri, bekleme holleri, koridorlar mini versiyonla çözülürken, açık ofis 
çalışma alanları, kafeterya gibi geniş alanlar, midi ve maxi boy ile etkin şekilde 
aydınlatılabilecektir.



Renk

NOON MAXI

RAL 9006RAL 9016 RAL 9005



Sipariş Kodu W Lm CCT CRI Kg

02137.60.30.045 46 4150 3000 Ra>80 7,1

02137.60.40.046 46 4370 4000 Ra>80 7,1

Gövde Elektrostatik toz boyalı aluminyum profil

Difüzör Yüksek ışık geçirgenlikli opal difüzör

Işık Kaynağı L80B50>50.000 saat ömürlü yüksek etkinlik
faktörüne sahip SMD Mid Power LED 

Sürücü Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90

Giriş Voltajı/Giriş Faktörü 220-240V/50-60Hz 

Çalışma Sıcaklığı  -20C°/+50C° 

Opsiyon  Dali
3 saat acil aydınlatma kiti

T24 Taş Yünü Tavan

595x595mm

Tavan Tipi-Montaj Ölçüsü



NOON MIDI

Renk RAL 9016 RAL 9006 RAL 9005



Sipariş Kodu W Lm CCT CRI Kg

02137.45.30.034 35 3158 3000 Ra>80 5,0

02137.45.40.035 35 3325 4000 Ra>80 5,0

T24 Taş Yünü Tavan

595x595mm

Tavan Tipi-Montaj Ölçüsü

Gövde Elektrostatik toz boyalı aluminyum profil

Difüzör Yüksek ışık geçirgenlikli opal difüzör

Işık Kaynağı L80B50>50.000 saat ömürlü yüksek etkinlik
faktörüne sahip SMD Mid Power LED 

Sürücü Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90

Giriş Voltajı/Giriş Faktörü 220-240V/50-60Hz 

Çalışma Sıcaklığı  -20C°/+50C° 

Opsiyon  Dali
3 saat acil aydınlatma kiti



Sipariş Kodu W Lm CCT CRI Kg

02137.25.30.017 18 1625 3000 Ra>80 3,0

02137.25.40.018 18 1710 4000 Ra>80 3,0

Renk

NOON MINI

RAL 9016 RAL 9006 RAL 9005

Gövde Elektrostatik toz boyalı aluminyum profil

Difüzör Yüksek ışık geçirgenlikli opal difüzör

Işık Kaynağı L80B50>50.000 saat ömürlü yüksek etkinlik
faktörüne sahip SMD Mid Power LED 

Sürücü Sabit akım çıkışlı, Pf>0.90

Giriş Voltajı/Giriş Faktörü 220-240V/50-60Hz 

Çalışma Sıcaklığı  -20C°/+50C° 

Opsiyon  Dali
3 saat acil aydınlatma kiti

T24 Taş Yünü Tavan

595x595mm

Tavan Tipi-Montaj Ölçüsü
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