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Joan-Tähven Vene 

Baltlux Net OÜ on kvaliteetsete valguslahenduste pakkumisele orienteerunud firma, meie eesmärk 
on pakkuda klientidele täislahendust planeerimisest ja projekteerimisest kuni paigalduse ja 
hoolduseni välja. 

Baltlux Net OÜ on maaletoojaks erinevatele kaubamärkidele Itaaliast, Saksamaalt, Austriast, 
Hispaaniast ja mujalt. Esindame Eestis kaubamärke: Targetti, Esedra, Duralamp, NERI, MLE, 
Planlicht, Lucifero s, Molto luce, Linea light, Exenia, Aldabra, Willy Meyer jpt. Baltluxi igapäevast�
nägu kujundab võime igas küsimuses väljakutset näha. Meeskonnana toimides saame jagu ka kõige 
kõvematest pähklitest. Tänu tihedatele sidemetele tootjatega oleme võimelised pakkuma välja 
erinevaid kontseptsioone lihtsamast kodu valgustusest keerukamate valgusinstallatsioonideni. Meie 
meeskonnas on loovat jõudu, tehnilist taipu ja aastate pikkust kogemust. Tänapäeval kiiresti 
arenevas LEDide valdkonnas hoiame ennast pidevalt kursis kaasaegsete võimalustega ning 
kasutame moodsaimat tehnikat.

Ole nähtav
Sageli küsitakse, millal tuleb aeg, kus LED suudab oma võimekuselt konkureerida klassikaliste 
valgusallikatega olles selle juures efektiivsem. See aeg on tänaseks käes. Seda, et LED-valgustitega 
saab luua aastakümneid kestva
valguslahenduse teame me juba ammu, kuid nüüdseks oleme jõudnud esialgu kaugena
tundunud tulevikku, kus võime LEDide peale kindlad olla ka erinevate valguslike
parameetrite täitmisel, mida seni on võimaldanud erinevat tüüpi valgusallikat kasutamine.
Näiteks võin tuua LED-riba mille valgustemperatuuri on võimalik muuta 3000K kuni 6400K ehk 
maakeeli öeldes soojast külma valguseni. Kuid nagu ikka on iga valguslahenduse loomisel omad 
reeglid.
Selline kontroll võimaldab meil muuta ruumi meeleolu töisest õhkkonnast mugavaks
koduseks keskkonnaks. Kasutades erinevaid juhtseadmeid võime anda ruumile mitmeid 
stsenaariume erinevate tegevustega tegelemiseks või muuta näiteks maja välisilmet iga päev ilma 
arhitektuuri ennast muutmata. Ilma valgustuseta kaob teie hoone päikese loojudes pimedusse ja jääb
sinna kuni koiduni. Hästi läbimõeldud valgustus teie fassaadil rõhutab hoone olemasolu 24h. Sellest
on äärmiselt palju kasu ärihoonete puhul, kelle omanikele on ettevõtte kohalolek aegruumis oluline 
ööpäevaringselt.

Valgustus on kunst
Esindushoonete ja ajalooliste rajatiste puhul võib juhtuda, et hoone rariteetne
valguslahendus on väga uhke aga äärmiselt energiakulukas, andmata sellejuures
tänapäevastele standarditele mitte vastavat valgustuslikku kvaliteeti. Meie valgustuse inimestena 
teame, et valguslahendus tuleb välja töötada silmale muutumatuna, kuid võimekama ja 
efektiivsemana kui varem.
Meie valgustusalaste kogemuste märgiks on edukalt teostatud valguslahendused
mitmetes ühiskondlikus kasutuses olevates ruumides ja nende fassaadidel, samuti oleme teinud 
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mitmeid kaubandusvalgustuse projekte ja loomulikult ei puudu meie referentside seast ka eramute 
valgustuse kogemus. 
Tuntumad ühiskondlikud hooned mille valgustamisel on meie inimesed osalenud on: Tallink SPA &
conference hotel Tallinna sadama A terminalis, Tallinki peakontor linnahalli vahetus läheduses, 
Hotell L Ermitage Toompuiesteel ja Kreutzwaldi hotell Endla tänaval.�
Kaubanduses võib meie valguslahendusi näha: A&G-, Montoni-, Tallinna Kaubamaja, I.L.U- ja 
Sportlandi kauplustes ning peagi ka Südameapteekides. Eramu valgustuses tunneme uhkust arhitekt 
Indrek Allmanni poolt projekteeritud Mäekalda paaris villa valguslahenduse üle Kadriorus, oleme 
loonud valguslahendusi eramutele Pirital, Viimsis, kui ka mujal. Läbi partnerite on meie 
valguslahendused jõudnud nii Soome, kui ka Lätti ja Leetu.

Arhitektuuri viies mõõde
Valgustust võib pidada arhitektuuri viiendaks mõõteks pikkuse, laiuse, kõrguse ja sügavuse kõrval. 
Selle tagab valguse võime rõhutada, esile tuua, sulandada, hajutada siluda, jaotada jne, mille abil 
saame arhitektuuri lõputult mõjutada. Teeme kõik selleks, et pakkuda oma klientidele meeldiv 
koostöö kogemus ja nautida ühiselt saavutataud töö vilju.
Me kõik naudime ilusat päikeseloojangut või valgusmänge vihmapiiskadelt peegelduva valguse 
näol. Valgustuse tehniline osa võib tunduda keeruline, kuid kasutades õigeid vahendeid võime teile 
luua maagilise valgusmängu igasse keskkonda. 
Baltlux ootab teie väljakutseid!

Meelidvale koostööle lootes,
Baltlux Net OÜ meeskond
    

    

    

    
 
Tutvu Baltlux Net poolt teostatud töödega klikkides siin: Tehtud tööd
   

http://www.baltlux.ee/tehtud-toumloumld.html
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Baltlux Net OÜ

Valgustite müügisalong
Pärnu mnt.160,
Tallinn
Tel: 5853 9890

baltlux@baltlux.com
www.baltlux.ee
Facebook
Külasta e-poodi: e-pood

http://pood.baltlux.ee/
https://www.facebook.com/Baltlux/?fref=ts
http://pood.baltlux.ee/et/home
mailto:baltlux@baltlux.com
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