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Simit Sarayı’nın Merkez Ofisi 
Lamp 83’le Aydınlanıyor

Türkiye’nin büyüyen markası Simit Sarayı,  mağaza ve ofis 
aydınlatmalarını, aydınlatma aygıtları üretiminin önde gelen 
Türk firması LAMP 83’e emanet etti.

Lamp 83’ün uzun ömürlü, yüksek verimli ve önemli ölçüde enerji 
tasarrufu avantajı sağlayan ürün yelpazesi Simit Sarayı’nın da tercihi 
oldu. Simit Sarayı’nın merkez ofisi için Lamp 83’ün  ürün gamında 
yer alan standart ürünlerin yanı sıra,  özel ürün çalışması da yapıldı. 
Levent’teki Simit Sarayı ofislerindeki projede çalışanların verimli ve 

rahat çalışmasını sağlayacak görsel konforun yakalanması ön planda 
tutuldu. Toplantı odalarında ve genel ofislerde özel boyutlarda 
üretilen 39W-49W ve 54W gücünde FQ floresan lambalı ARK sarkıt 
ile 9W MoreLED ankastre ürünü kullanıldı. Koridor ve genel geçiş 
alanlarında özel silindir gövdeli ve farklı çaplarda üretilen Luna 
Armatür tercih edildi. Galeri boşluğunda 40W Silver Ankastre ve 
özel silindir sarkıt beraber kullanıldı. Ofis içerisindeki tüm gizli 
ışıklandırmada, esnek şerit LED uygulaması yapıldı. 

Lamp 83 Simit Sarayı Merkez Ofisi Projesinde Kullanılan 
Ürünler
Ark Sarkıt: İnce ve zarif tasarımıyla ilk bakışta fark edilen Ark Sarkıt 
güçlü ışığı ile ofis, konut, mağaza ve diğer tüm mekânları için fark 
edilir ve çarpıcı bir çözüm sunuyor. Sahip olduğu profil gövdesi ve 
modüllerin birbirine eklenmesi sayesinde uygulamaya göre istenilen 
uzunlukta kesintisiz bir aydınlatma sağlayan, Ark Sarkıt standart 
üretimde 60-90-120-150 cm modül boyuna sahip. 

Yüksek verimli reflektörüyle sarkıt, sıva üstü ve ankastre olarak 
kullanılabilen Ark ailesinde 14-21-24-28-35-39-54-80W; 1450 – 
5000 lm arası ışık veren T5 floresanlı veya 11-16-17-22-24-28-32-
40W 1350 – 4900 lm arası ışık veren 3000 veya 4000 Kelvin LED ışık 
kaynakları kullanılıyor. 
Farklı güçlerdeki toplam 16 adet ışık kaynağı ile istenen aydınlık 
seviyesi, rahatlıkla yakalanabiliyor. Ark sarkıt ofisler, toplantı odaları, 
hol ve girişler gibi alanların dışında mağaza banko üstleri ve market 
rafları alanlarında tercih edilir hale geliyor. 
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Ark Sarkıt, Projede, Toplantı Odalarında Ve Genel Ofis 
Alanlarında Kullanıldı
MoreLED Ankastre: Küçük boyutuna karşın kuvvetli bir ışık yayan 
MoreLED, özellikle asma tavan uygulamalarında genel aydınlatma 
yapılması için tercih edilen bir ürün. 85 mm çapında olan üründe 

6W (600 lm) veya 9W (820 lm) LED ışık kaynağı tercih ediliyor. 
Vakum metalize reflektörü sayesinde yüksek ışık verimine sahip olan 
MoreLED, dikey eksende 30⁰ yönlendirilebilme özelliği ile, ışığın 
tavandan istenen noktaya indirilmesini sağlıyor.
Moreled, Projede, Toplantı Odalarında Ve Genel Kullanıldı
Luna Sıva üstü (özel üretim): Lamp 83’ün projelere özel ürün 
tasarlama ve üretme kabiliyeti ile ortaya çıkmış olan sıva üstü 
aydınlatma aygıtı serisi LUNA, Simit Sarayı’ndaki mimari projeye 

uygun aydınlatma sağlayabilmek için üç farklı boyutta üretildi. 452 
mm çaplı üründe 1x55W’lık FC (T5) floresan lamba kullanılırken; 600 
mm çaplı üründe 2x24W TC-L, 2x36W TC-L ve 2x24W’lık T5 floresan 
lambalar tercih edildi. 1300 mm’lik çapı ile dikkat çeken büyük 

ürünün içinde ise, 2x24W – 4x39W ve 5x54W T5 floresan lambalar 
yer alıyor.
Luna sıva üstü özel üretim aydınlatma aygıtları, koridor ve genel 
geçiş alanlarında kullanıldı.
SilverLED Ankastre: Silver ankastre ürünü, tasarımı ve güçlü ışığı ile 
mekanlarına farklılık ve aydınlatma performans eklemek isteyenler 
için tasarlandı. Farklı ve fonksiyonel tasarımı sayesinde minimum 
enerji tüketimiyle 4900 lümene kadar ışık verebiliyor. 2700-3000-
4000 Kelvin; 20-30-40 ve 50W dim edilebilen ve  minimum 50.000 

saat ömürlü LED ışık kaynağına sahip Silver ankastrede, 15⁰, 30⁰ 
veya 45⁰ ışık açılı özel tasarım reflektör kullanılıyor. Dikey eksende 
30˚ ve yatay eksende 175˚ yönlendirilebilen Silver ailesinde Zhaga 
LED modülü seçilmesi durumunda, ürünün garantisi beş yıla kadar 
çıkıyor. 
Silver Ankastre Ürüne, Projenin Galeri Boşluğunda Yer Verildi
Silindir Sarkıt (Özel Üretim): Bu proje için, yine özel olarak 
tasarlanıp üretilen sarkıtta, 1000 mm uzunluğunda pleksiglas 
gövdenin içine, ışık kaynağı olarak 21W T5 floresan lamba takıldı. 
Silindir şeklindeki sarkıtlara, projenin galeri boşluğunda yer verildi.
Esnek şerit LED: Lamp 83 üretimi olan esnek şerit LED, projede 
istenen uzunluğa göre 50 mm ve katları şeklinde kesilerek 
kullanılabiliyor. 2700-3000-4000 ce 6500K ışık rengine sahip olan 
şerit LED’ler, bir metrelik uzunlukta ve sadece 7.2W güç karşılığında 
738 lümene varan bir ışık yayabiliyor. 
Esnek şerit LED, projede gizli aydınlatmaya ihtiyaç duyulan tüm 
yüzeylerde kullanıldı.
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