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KATALOG İÇERİĞİ

01 Hakkımızda
Aydınlatma Üreticisi olan şirketimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgiler

02 Lobi Aydınlatma Projeleri
Otel Lobileri için aydınlatma bilgileri ve tamamlanan otel lobi projelerimiz

03 Otel Odası Aydınlatma Projeleri
Otel odaları için aydınlatma bilgileri ve tamamlanan otel odası projelerimiz

04 Cafe & Restoran Aydınlatma Projeleri
Cafe ve restoranlar için aydınlatma bilgileri ve tamamlanan cafe ve restoran projelerimiz

05 Kutsal Mekan Aydınlatmaları
Kutsal mekanlar için aydınlatma bilgileri ve tamamlanan cami projelerimiz

06
Düğün Salonu ve Balo Aydınlatmaları 
Düğün salonları ve balo salonlarında aydınlatma ve tamamlanan düğün ve balo salonu projelerimiz 

Konut ve Villa Projeleri
Konutlarda aydınlatmaya dair bilgiler ve konut aydınlatma çalışmalarımız07

Taşınabilir Masa Lambaları
Cafe ve restoranlarda, kullanıcıya özgürlük veren kablosuz, taşınabilir masa lambalarımız08



Kuba Aydınlatma, müşterilerine üstün teknoloji, yeni 
tasarımlar, taptaze fikirler ve dinamik çalışanları ile hizmet 
vermektedir.

Modern hayatı güzelleştirmek, yaşam standartlarını 
yükseltmek için mekana mutluluk katan ev avizeleri imalatı ile 
aydınlatma yolculuğuna 40 yıl önce başladı.

1981 Yılından bugüne yaşam alanlarına değer katan, göz alıcı 
tasarımlar geliştirmeye devam etmektedir.

2010 Yılında kurduğu proje departmanı ile otel, restoran, balo 
salonu, düğün salonu ve kutsal mekanların büyük avize 
ihtiyaçlarına özel çözümler geliştirmektedir.

TECRÜBE
Dekoratif aydınlatmada 
40 yıllık üretim tecrübesi 
ve birikimi

YENİLİKÇİ
Yeni nesil aydınlatma 
teknolojileri ile uyumlu 
ürünler

HAKKIMIZDA



NELER YAPIYORUZ

OTELLER VE 
KONAKLAMA TESİSLERİ
Lobiler, odalar, 
resepsiyon,lounge,
restoran , toplantı ve balo 
salonları için gerekli tüm 
iç mekan aydınlatmaları

CAFE VE RESTORANLAR
Ana salon avizeleri, mutfak 
ve  bar üstü sarkıtlar, cafe
bölümleri için dekoratif 
aydınlatmalar

KUTSAL MEKANLAR
Cami ana bölümleri için 
büyük cami avizeleri, 
diğer bölümler için uygun 
aydınlatma çözümleri

KONUTLAR
Merdiven boşluğu 
aydınlatmaları, salon 
avizeleri, dekoratif aplikler, 
yatak odası aydınlatmaları, 
mutfaklar için aydınlatma 
çözümleri

DÜĞÜN/BALO 
SALONLARI
Büyük salon avizeleri, 
Masa üzeri dekoratif 
aydınlatmalar, kır bahçesi 
düğün aydınlatma 
çözümleri

OFİS VE TİCARİ 
MEKANLAR
Toplantı masası üzeri dim 
edilebilir, kolayca 
yönetilebilir led aydınlatma 
çözümleri



KİMLERE HİZMET VERİYORUZ

MİMARİ OFİSLER
Mimari ofislerin 
yürüttükleri projelere 
aydınlatma danışmanlığı 
ve üretim desteği

PROJE OFİSLER
Özel olarak aydınlatma 
projelerinde uzmanlaşan 
proje ofislerine üretim 
desteği

İNŞAAT ŞİRKETLERİ
Bir çok inşaat şirketi ile 
aydınlatma çözüm 
ortaklığı

AYDINLATMA FİRMALARI
Üretim işbirliği 
çerçevesinde uzmanlık 
gerektiren projelerde 
aydınlatma firmalarına 
üretim ve danışmanlık 
desteği.

ÖZEL PROJE SAHİPLERİ
Kişisel projeler için 
mekana özel dekoratif 
aydınlatma çözümleri

MOBİLYA FİRMALARI
Mobilya üreticisi firmaların, 
geliştirdikleri mobilya 
ürünlerine uygun, 
tasarımlarını tamamlayan 
aydınlatma çözümleri



NEDEN BİZİMLE ÇALIŞMALISINIZ

HATASIZ, YALIN ÜRETİM 
40 yıllık imalat tecrübesi ile 
fire ve süreç tekrarları yok 
edilmiş
hatasız, yalın üretim

ÖLÇEK AVANTAJI
Yüksek ölçekli üretim 
kabiliyetleri ile ulaşılan 
optimum fiyatlar

CAD
Mimari tasarım ve çizim 
programları ile verimli 
koordinasyon.

İLERİ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 
İleri teknoloji üretimi yapan 
metal işleme partnerleri ile 
hatasız, hızlı ve uygun maliyetli 
üretim

ÜRÜN GÜVENLİĞİ
CE ürün güvenliği 
standartlarına uygun tasarım 
süreci . Elektrik ve ürün taşıyıcı 
sistemlerde güvenlik artırıcı 
uygulamalar.



Sorularınız mı var?
Firmamız ve sunduğumuz hizmetler hakkında 

aklınıza takılan tüm sorular için bize ulaşabilirsiniz.

Ana Menü

https://www.avonni.com/aydinlatma-cozumleri/


OTEL LOBİ AYDINLATMALARI



OTEL LOBİ AYDINLATMALARI

Wilmont Hotel

Balıkesir

Türkiye

İlk 
İzlenim,
Konukları
Karşılamak
Otel lobisi, müşterilerine otel hakkında ilk 
izlenimi verir. İlk izlenimin etkileyici olması için 
aydınlatma, burada genel tasarıma olduğu kadar 
ayrıntılara da yoğunlaşmalıdır. Resepsiyonda 
kayıt yapan müşteriler ve resepsiyon görevlileri 
için daha yüksek ışık seviyesi sunan özel 
aydınlatmalar olmalıdır. Resepsiyon görevlilerinin 
yüzleri net bir şekilde görülebilmelidir. 
Aydınlatma buna uygun seçilmelidir.



OTEL LOBİ AYDINLATMALARI

Wilmont Hotel

Balıkesir

Türkiye

Lobiniz
Müşterinin
Aklında
Kalsın
Konuklar lobiye girdiklerinde güzel avizeleri, sıcak 
ortamı, sorunsuz check-in işlemini, güzel 
mobilyaları ve tabloları fark ederler. Bu şeylere 
hayran kalırlar ve onlar hakkında konuşurlar. 
Ancak çoğu zaman fark etmedikleri şey, bu 
güzellikleri ortaya çıkaran aydınlatma tasarımıdır. 
Genel tasarıma doğal olarak entegre edilen 
aydınlatmanın amacı, konukların kendilerini 
sıcak, hoş karşılanmış hissetmelerini sağlamak ve 
onları mekanda yönlendirmektir.



OTEL LOBİ AYDINLATMALARI

Vogue Supreme

Bodrum

Türkiye

Otel
Lobileri
Farkı
Hissettirmeli
Lobi, bir otelde olup biten her şey için sahne 
alanı olarak kabul edilebilir ve bu nedenle, 
konukların ihtiyaçlarını karşılamak ve 
beklentilerinin karşılanmasını sağlamak için en iyi 
fırsattır. İyi bir lobinin insanları içine çekmesi ve 
onları evde hissettirmesi gerekir ve bu duygu, 
otelinizde kalmayı veya başka bir yere gitmeyi 
seçen insanlar arasında fark yaratabilir. 



OTEL LOBİ AYDINLATMALARI

Hotel Elena

Varna / Bulgaria

Eşsiz
Bir
Atmosfer
Oluşturun
Her otelin kendine özgü bir stili vardır ve lobi 
aydınlatması, işlevselliği gösteriş ile birleştirerek 
eşsiz bir atmosfer oluşturabilmenize fırsat verir. 
Lüks bir dokunuşa sahip otellerin lobilerinde, 
ayrıntılı büyük avizeler neredeyse bir 
zorunluluktur. Şık, modern lobiler her zaman göz 
alıcı büyük, heykelsi aydınlatmalarla 
zenginleştirilir. Birçok otelde, lobi, ışıkla oynamak 
için en büyük alanlardan biridir.



OTEL LOBİ AYDINLATMALARI

Alara Park

Hotel

Antalya

Türkiye

Doğru
Aydınlatma
Güzel
Gösterir
Bir otelin dekorunu oluşturan halı, duvar kâğıdı, 
mobilyalar ve diğer unsurların seçimi için çok 
fazla para, zaman ve çaba harcanmaktadır. 
İstenilen son şey, seçilen bu unsurların kötü bir 
şekilde görünmesine sebep olabilecek hatalı 
aydınlatmalardır. Aydınlatma tasarımı ile 
aydınlığın ne kadar parlak olduğu, aydınlatma 
sıcaklığının sıcak mı soğuk mu olduğu ve 
nesnelerin gerçek renkte olup olmadığı gibi 
sorular kalıcı olarak cevaplanmalıdır.



OTEL LOBİ AYDINLATMALARI

AV-62001-01
LED, 1x1000W, 80000L, 4000K | Ø:260cm, h: 180cm

Clarion Hotel

İstanbul

Türkiye

Lobide
Zaman
Geçiren
Müşteriler
Canlı sosyal alanlardan ortak çalışma alanlarına, 
toplantı alanlarına, restoran ve açık plan barlara 
kadar, lobi artık otelin atan kalbidir. 
İyi tasarlanmış ve iyi aydınlatılmış bir lobi 
konukların iş görüşmelerini burada yapmalarını 
sağlayabilir ve böylece yiyecek ve içecek 
gelirlerini otel içinde tutabilir. Bunun da 
ötesinde, en üst düzeyde kolaylık sağlayan 
gelişmiş bir deneyim sunmak, özel ve olumlu 
incelemelerin tekrarlanma olasılığını artırır. 



OTEL LOBİ AYDINLATMALARI

Ritz Wadi Resort

Abu Dhabi

U.A.E

Enerji
Verimli
Aydınlatma
Kullanmak
Otel tasarımınız ve aydınlatma konseptleriniz 
üzerinde çalışırken sürdürülebilirliği ve enerji 
verimliliğini göz önünde bulundurmayı 
unutmayın. 
Enerji verimli aydınlatmalara yatırım yapmak 
yalnızca enerji tüketiminizi azaltmakla kalmaz, 
aynı zamanda işletme maliyetlerinden tasarruf 
etmenize de yardımcı olur.
Uzun ömürlü kaliteli avizeler seçmeniz, bakım 
maliyetlerinizin azalmasını sağlar.



Hotel Dune

Sunny Beach

Bulgaria

DoubleTree By Hilton

Elazığ

Türkiye

Maritime Pine Beach Hotel

Antalya

Türkiye

Tamamlanan Projeler
Lobi Aydınlatma Tasarımı



Hotel Grand Mira

İstanbul

Türkiye

Hotel Ramada

İstanbul

Türkiye

B&C Hotel

Samsun

Türkiye

Tamamlanan Projeler
Lobi Aydınlatma Tasarımı



Ana Menü

Projenize 

hemen teklif isteyin
Yürütmekte olduğunuz projeleriniz için Kuba 
Aydınlatma'dan teklif alabilirsiniz. Uzman 

kadromuz ile projelerinize destek sunuyoruz. 

https://www.avonni.com/aydinlatma-cozumleri/


OTEL ODASI AYDINLATMALARI



OTEL ODASI AYDINLATMALARI

Hagia Sofia Mansion Hilton

İstanbul

Türkiye

Otel 
Odalarında
Aydınlatma
Tasarımı
Konuklar odaya girdiklerinde mahremiyet hissine 
sahip olmalıdırlar. Aydınlatmanın kontrol 
edilebilir seviyesi ile bu mahremiyet hissi 
desteklenmelidir. Otel odası, çalışmaya yetecek 
kadar aydınlık ve rahatlamaya yetecek kadar da 
loş olabilmelidir. Müşterilerden alınan geri 
beslemelerde aydınlatmadan kaynaklı şikâyetler 
en çok makyaj aydınlatması ve okuma 
lambalarının yokluğundan kaynaklanmaktadır. 



OTEL ODASI AYDINLATMALARI

Hotel Dune

Sunny Beach

Bulgaria

Farklı
Aydınlatma
İhtiyaçlarını
Karşılamak
Oda içerisinde çalışma, okuma ve dinlenme 
alanları için farklı aydınlatma ihtiyaçları 
bulunmaktadır. Bu nedenle, odada farklı tipteki 
aydınlatma elemanları bir arada kullanılmalıdır.
Örneğin, görev aydınlatması, okuma için gerekli 
olan ışığı sağlamalıdır. Görev aydınlatması 
kamaşma yaratmamalı ve okuyucuyu rahatsız 
etmemelidir.



OTEL ODASI AYDINLATMALARI

Sirius Deluxe Hotel

Antalya

Türkiye

Yatak
Başı
Okuma
Lambaları
Misafirler için en güzel ve rahatlatıcı anlardan 
biri, yatakta rahatladıkları, genellikle kitap veya 
dergi okudukları andır. İşte o zaman, okuma 
lambası otel odanızın temel ve kaçınılmaz 
unsurlarından biri haline gelir.
Çift kişilik odalarda her iki konuk için ayrı okuma 
lambası olmalıdır. Bu ışıklar ayrı ayrı kontrol 
edilmelidir. Çünkü birisi parlak ışıkta kitap 
okuduğunda diğeri uyumak isteyebilir.



OTEL ODASI AYDINLATMALARI

DoubleTree by Hilton

Elazığ / Türkiye

Otel
Odalarında
Lambader
Kullanımı
Lambaderler, aynı odadaki diğer ışıklarla birlikte 
kullanılır, bu da odanın parlaklığını dengeleyerek 
sert aydınlatmayı yumuşatmaya yardımcı olur. 
Böyle bir tamamlayıcı ışıkla, oda daha sıcak ve 
daha rahat görünür. Otelin tarzına göre en 
klasikten moderne kadar çeşitli tasarımlar 
kullanılabilir.
Lambaderlerin tasarımı, otel odasında bulunan 
masa lambaları veya duvar aplikleri tarzı ile  
benzer olmalıdır. 



OTEL ODASI AYDINLATMALARI

Wilmont Hotel

Balıkesir

Türkiye

Otel
Odalarında
Tavan 
Amatürleri
Otel odalarında tavan armatürlerinin kullanımı 
çok yaygın değildir ancak tavan armatürlerinin 
otel odalarına kattığı lüks duygusu göz ardı 
edilemez. 
Tavan armatürleri kullanılırken renk sıcaklığının 
doğru seçilmesine, ışıkların kısılabilir olmasına, 
dekorasyon uyumluluğuna ve ampullerin kolayca 
değiştirilebilir olmasına dikkat edilmesi gerekir. 



OTEL ODASI AYDINLATMALARI

Carus Hotel

Kapadokya

Türkiye

Otel
Odalarında
Aydınlatma
İpuçları
• Enerji tasarruflu aydınlatmalar kullanılmalıdır.
• Konuklar odadan ayrılınca aydınlatmaların

otomatik olarak kapatıldığı anahtar sistemleri
kullanılmalıdır.

• Banyo aynasında makyaj aydınlatması
kullanılmalıdır.

• Oda girişinde bulunan mini koridorda bir
aydınlatma spotu kullanılmalıdır.

• Koridorlarda gece boyu açık kalabilecek, bir
ayak seviyesi mini yer aydınlatması
kullanılmalıdır.



OTEL ODASI AYDINLATMALARI

Hotel Sahara

Svelingrad

Bulgaria

• Yatağın her iki yanında spiralli bir okuma
lambası kullanılması tavsiye edilir.

• Çalışma masasında bir masa lambası uygun
olacaktır.

• Otel odası 24 m2 den daha büyükse ve ortam
uygun ise bir köşe lambası uygun bir atmosfer
sağlayacaktır.

• Yatak başından tüm ışıklar tek bir düğme ile
kapatılabilmelidir.

Otel
Odalarında
Aydınlatma
İpuçları



Paşa Park Hotel

Konya

Türkiye

Aqua View

Hotel

Varna

Bulgaria

Ramada Otel

Edirne

Türkiye

Tamamlanan Projeler
Otel Odası Aydınlatma



Clarion Hotel

İstanbul

Türkiye

Golden Tulip Hotel

Sibiu

Romania

Palm Wing

Efes

Türkiye

Tamamlanan Projeler
Otel Odası Aydınlatma



Ana Menü

Projenize 

hemen teklif isteyin
Yürütmekte olduğunuz projeleriniz için Kuba 
Aydınlatma'dan teklif alabilirsiniz. Uzman 

kadromuz ile projelerinize destek sunuyoruz. 

https://www.avonni.com/aydinlatma-cozumleri/


CAFE VE RESTORAN AYDINLATMALARI



CAFE VE RESTORAN AYDINLATMALARI

Gino

D’acampo

London

England

Amaca
Uygun
Aydınlatma
Tasarımı
Işık seviyeleri, her alanın kullanımına bağlı olarak, 
bölgeye göre farklılık göstermelidir. Giriş alanları, 
yemek odaları, koridorlar ve sergi mutfakları, 
kendi ışık ihtiyaçlarına göre aydınlatılmalıdır. 
Masadaki bir menüyü incelemek veya dinlenme 
alanında bir içeceğin tadını çıkarmak için, ışık 
seviyeleri alanın kullanımına uygun olmalıdır.



CAFE VE RESTORAN AYDINLATMALARI

STK Restaurant

Doha / Qatar

Aydınlatmanın kontrol edilebilir olması restoran 
aydınlatmasının anahtarıdır.

Dim edilebilme ile aydınlatma kontrolü, 
tasarlanan atmosferi yönetmek için önemli bir 
araçtır.

Aydınlatma
Kontrolü ile
Ambiyansı
Yönetmek



CAFE VE RESTORAN AYDINLATMALARI

Airport Cafe

Kishinev Airport

Moldova

İyi tasarlanmış rahat ve kaliteli bir restoranın 
amacı, konukların yiyeceklerin tadını 
çıkarabilecekleri ve hoşlarına gidecek 
konuksever, rahat bir ortam sağlamaktır. 
Aydınlatma, restoranın genel tasarım 
estetiğinin önemli bir bileşenidir ve bu amaca 
ulaşmada önemli bir araçtır.

Aydınlatma
Estetiğin
Önemli bir
Bileşenidir



CAFE VE RESTORAN AYDINLATMALARI

Tavan yüksekliği fazla olan restoranlarda büyük 
aydınlatmalar ve avizeler konukların gözlerini 
yukarı doğru çekerek restorana eşsiz bir mekân 
duygusu katabilir. Geniş ve çok yüksek olmayan 
restoranlarda dikkat çekici bir efekt elde etmek 
için, birden çok avize kullanılmalı ve eğer 
mümkünse onları farklı yüksekliklerde asarak 
ilâve bir katman oluşturulmalıdır.

Eşsiz  
Bir
Mekan
Tasarlamak



CAFE VE RESTORAN AYDINLATMALARI

BiBo Dani

Garcia

Doha

Qatar

Aydınlatma, bir restoranı gerçekten özel kılmak 
için tasarım açısından çok önemlidir. Harika 
aydınlatmalar, çekici bir ruh hali ve ambiyans 
yaratır ve elbette her bardağa ve her tabağa 
görsel bir değer katar. Aydınlatma, gerçek bir 
kişilik eklemek ve mekanınızın diğer 
restoranlardan farklılaşmasına yardımcı olmak 
için de kullanılabilir. Bu nedenle, doğru bir 
aydınlatma için çaba ve yatırım yaptığınızdan 
emin olun. 

Aydınlatma
İle 
Rekabette
Öne Geçmek



CAFE VE RESTORAN AYDINLATMALARI

Gino

Leed’s

Manchester

England

Aydınlatma
Tasarımında
Enerji
Verimliliği
Enerji tasarruf standartları da karşılanmalıdır. 
Tasarımı geliştirirken enerji tasarrufu için gerekli 
çalışmalar yerine getirilmelidir. Bu aşamada 
güncel ışık kaynakları hakkında farkındalık ve 
teknik bilgi önemlidir. Tasarımcının göz önüne 
alması gereken birçok ışık kaynağı türü vardır. 
Bununla birlikte, tasarımcının seçimleri, birbirine 
bağlı ve anlaşılır bir görsel ortam oluşturmak için 
lambalar arasındaki renk uyumluluğunu, renk 
oluşturma yeteneğini ve karartma kapasitesini 
göz önüne almalıdır.



CAFE VE RESTORAN AYDINLATMALARI

AV-62001-01
LED, 1x1000W, 80000L, 4000K | Ø:260cm, h: 180cm

Clarion Hotel

İstanbul

Türkiye

Otellerde
Restoran,
Cafe
Aydınlatmak
Otel restoranları, kahvaltı, öğle yemeği ve akşam 
yemeğinde konuklarına hitap ettiği için, gün 
boyunca çeşitli ruh halleri sağlayabilmelidir. Bu 
nedenle, farklı zamanlar için doğru ambiyansı 
yaratmak için her öğün saatinde aydınlatmanın 
değiştirilebilir olması önemlidir. Örneğin, 
kahvaltılar için aydınlık ve renkli ışıklar 
uygunken, akşam yemekleri için daha loş, daha 
rahatlatıcı ışıklar en uygun olanıdır.



CAFE VE RESTORAN AYDINLATMALARI

Merlott Hotel

Timisioara

Romania

Mekanın
Görsel
Algısını
Güçlendirmek
Avizeler ve duvar aplikleri gibi dekoratif veya 
özellikli aydınlatma elemanları mekânın görsel 
algılanmasını güçlendirir.

Genel aydınlatmalar için avizeler önerilebilir. 
Duvarda kullanılan dekoratif elementler vurgu 
ışıkları ile aydınlatılmış ve ön plana çıkarılmış 
olmalıdır.



CAFE VE RESTORAN AYDINLATMALARI

Piccolini Restaurant

London

England

Renkleri
Doğal
Halinde
Göstermek
Bir restoran ortamında renk sunumu son derece 
önemlidir. Sadece alanın dekoratif görünüşü 
değil aynı zamanda müşterilerin ve en önemlisi 
besinlerin kendisi de doğru renkte 
görülebilmelidir. Yüksek CRI LED aydınlatmalar 
kullanmak ortama lezzet ve prestij sağlar. 
Özellikle et ürünlerinin seçimlerinin yapıldığı 
tezgâhlarda R9 özellikli ampuller kullanılması 
tavsiye edilir.



CAFE VE RESTORAN AYDINLATMALARI

Piccolini Restaurant

London

England

Kontrastı
Kontrol
Altına
Almak
İşlevsel restoran aydınlatmasının püf noktası, 
mekanı olabildiğince parlak hale getirmek değil, 
bir alandaki ışık miktarını, parlamayı ve göz 
yorgunluğunu önleyecek şekilde dengelemektir.

İnsanlar parlak bir ışık kaynağı yönüne her 
baktıklarında, gözleri uyum sağlar; daha sonra, 
dikkatlerini başka bir yere çevirdiklerinde 
gözlerinin yeniden ayarlanması gerekir. Bu ayar 
rahatsız edici ve gözlerde yorgunluğa neden 
olabilir.



CAFE VE RESTORAN AYDINLATMALARI

Nişantaşı Başköşe

Doha

Qatar

Sosyal 
Medyada
Yer
Almak
Restoranlar, yemek ve yaşam tarzını fotoğraf 
çekerek paylaşmayı seven sosyal medya 
kullanıcıları için özel yerlerdir. Sosyal medyanın 
yemek kararları üzerindeki yoğun etkisi nedeniyle 
restoranınızın her zaman olumlu bir şekilde 
görülmesini istersiniz. Restoran tasarımları hayal 
ederken, yiyecek ve içeceklerinizin akıllı telefon 
ekranlarında nasıl görüneceğini düşünmelisiniz. 
Aydınlatma, fotoğrafların Instagram değerini 
artırabilir veya bozabilir, bu nedenle aydınlatmayı 
tasarlarken bu konuyu dikkate alın.



Fox Restaurant

Manchester

England

Huqqa Restaurant

İstanbul

Türkiye

PM Restaurant

İstanbul

Türkiye

Tamamlanan Projeler
Cafe & Restoran Aydınlatma



Sirius Deluxe

Antalya

Türkiye

Vanille Marine

Mersin

Türkiye

La Bodega Negra

Doha

Qatar

Tamamlanan Projeler
Cafe & Restoran Aydınlatma



Liva Restaurant

İstanbul

Türkiye

Huqqa Restaurant

İstanbul

Türkiye

Sirius Deluxe

Antalya

Türkiye

Tamamlanan Projeler
Cafe & Restoran Aydınlatma



Vineri 15

Restaurant

Timisioara

Romania

Svetlana

Restaurant

Almati

Kazakhstan

Rocco

Restaurant

Timisioara

Romania

Laundrette

Restaurant

London

England

Tamamlanan Projeler
Cafe & Restoran Aydınlatma



Ana Menü

Projenize 

hemen teklif isteyin
Yürütmekte olduğunuz projeleriniz için Kuba 
Aydınlatma'dan teklif alabilirsiniz. Uzman 

kadromuz ile projelerinize destek sunuyoruz. 

https://www.avonni.com/aydinlatma-cozumleri/


KUTSAL MEKAN AYDINLATMALARI



KUTSAL MEKAN AYDINLATMALARI

Doğru
Işık
Kaynağını
Seçmek
Camiler bir ibadet merkezidir. İçinde huzur 
barındıran ortamlar olduğundan daha yumuşak 
ve dinlendirici ışıklar ile aydınlatılmaları 
uygundur. Camiler için 3000K/4000K renk 
sıcaklıkları tavsiye edilmektedir. Enerji tasarrufu 
için camilerde LED ampuller kullanılmalıdır. Bu 
ampuller daha az enerji ile daha çok ışık verirler 
ve daha uzun ömürlüdürler. Ampulleri kısa 
aralıklar ile değiştirmek gerekmez.



KUTSAL MEKAN AYDINLATMALARI

Cami
Avizelerinde
LED
Kullanımı
LED aydınlatmaların gelişmesi ile birlikte cami 
avizelerinde de dekoratif LED aydınlatma 
kullanımı yaygınlaşmaktadır. Besmele, kelime-i 
tevhit ve ayetleri ışıkla ortaya çıkaran LED 
aydınlatmaların kullanıldığı avizelerde LED 
sürücüleri bulunmaktadır. LED sürücülerin de 
ampuller gibi ömürleri vardır. Satın alınacak 
avizenin LED sürücülerinin kaliteli olduğundan 
emin olmak gerekir. Ayrıca LED sürücülerin 
kolayca değiştirilebilmesi imkân dahilinde 
olmalıdır.



KUTSAL MEKAN AYDINLATMALARI

Alucra Camii

Giresun

Türkiye

Camilerde
Doğal
Işıktan
Yararlanmak
Özellikle tarihi camiler sadece ibadet zamanları 
açık olmazlar. Dini ibadetlerin dışında kültürel 
amaçlar için de ziyaret edilmektedirler. Tüm gün 
faal olan bu camilerin aydınlatılmasında doğal 
güneş ışığından maksimum derecede 
faydalanmak gerekir. Tarihi camilere bakıldığında 
pencerelerin küçük olmadığını görürsünüz. Hatta 
kubbe altında doğal güneş ışığını alması için çok 
sayıda pencereler bulunur. Pencereleri 
kapılarından büyük olan cami örnekleri 
Anadolu’nun bir çok şehrinde yer alır.



KUTSAL MEKAN AYDINLATMALARI

Cami
Avizelerinde
Ayarlanabilir
Aydınlatma
Caminin genel aydınlatması merkezde bulunan 
avize tarafından sağlanıyorsa avizenin birkaç ışık 
seviyesine sahip olması avantaj sağlayacaktır. 
Enerji verildiğinde avizedeki tüm ışıkların aynı 
anda yanması gerekmez.
Avize için 2-3 tane anahtar olmalı ve ışık ihtiyacına 
göre ışıklar ayarlanabilmelidir.  Avizeyi birkaç 
adımda kumanda etmek için avizeye gelen elektrik 
hattı çoklu olmalıdır. Ancak tek bir enerji hattı 
geliyorsa bu durumda uzaktan kumandalı devreler 
ile parçalı aydınlatmalar yapılabilmektedir. 



KUTSAL MEKAN AYDINLATMALARI

Müftü Ahmet Hulusi Camii

Denizli

Türkiye

Camilerde
Işık
Seviyesini
Yönetmek
LED’lerin temel aydınlatma olarak kullanıldığı 
modern cami avizelerinde LED aydınlatmaların 
Dim özellikli olmasını talep edebilirsiniz. Böylece 
avizeyi parça parça aydınlatmak yerine tüm 
ışıkların kısılabilir olması sağlanır. Cemaatin 
sayısı, etkinlik gibi değişen ihtiyaca göre ışık 
seviyesini artırıp azaltabilirsiniz.



KUTSAL MEKAN AYDINLATMALARI

Cami
Avizelerinde
Fiziki
Güvenlik
Camide bulunan avizenin yenilenmesi 
durumunda eski avize için hesaplanmış taşıyıcı 
zincirlerin yeni avizeniz için de güvenli 
olduğundan emin olun.

Avizenin çapı Ø:500 cm ve daha büyük ise bu 
durumda avize ağırlığını sadece merkezdeki 
zincire taşıtmak yerine çemberden kubbeye 
doğru dikine çıkılan taşıyıcı hayalet çelik teller 
kullanmak uygun olacaktır.



KUTSAL MEKAN AYDINLATMALARI

DownTown Church

Brazaville

Kongo



Ana Menü

Projenize 

hemen teklif isteyin
Yürütmekte olduğunuz projeleriniz için Kuba 
Aydınlatma'dan teklif alabilirsiniz. Uzman 

kadromuz ile projelerinize destek sunuyoruz. 

https://www.avonni.com/aydinlatma-cozumleri/


DÜĞÜN VE BALO SALONU AYDINLATMALARI



DÜĞÜN SALONU VE BALO SALONU AYDINLATMALARI

Clarion Hotel

İstanbul

Türkiye

Balo ve
Düğün
Salonlarında
Aydınlatma
Balo salonlarındaki aydınlatma sadece dekordaki 
zevkinizi göstermek için değildir. Uygun 
aydınlatma olmadan konuklar yemeklerinin veya 
dans pistinin tadını tam olarak çıkaramazlar. 

İyi bir aydınlatma, harika fotoğraflar ortaya 
çıkarır. Bunun gerçekleşmesi için tüm düğün 
salonunu aydınlatmak gerekmiyor. Ancak 
fotoğrafların yer alacağı kilit alanları vurgulamak, 
fotoğrafçılara kesinlikle yardımcı olabilir ve 
fotoğrafları çok daha iyi hale getirebilir. 



DÜĞÜN SALONU VE BALO SALONU AYDINLATMALARI

Ramada Hotel

İstanbul / Türkiye

Aydınlatma
İdeal
Atmosferi 
Oluşturur
Aydınlatma, bir düğün töreni veya balo salonu 
etkinliği için ideal atmosferi oluşturmanın harika 
bir yoludur ve konuklar için çok özel bir deneyim 
yaratır.  Masa üzerindeki aydınlatmalar, tavandan 
sarkan gösterişli avizeler, duvarları süsleyen 
aplikler ve dans pistini aydınlatan sahne ışıkları 
aydınlatma atmosferini oluştururlar. 



DÜĞÜN SALONU VE BALO SALONU AYDINLATMALARI

Düğün

Salonu

Amsterdam

Holland

Renksel
Geri
Verim
Önemlidir
Bir düğün salonu aydınlatması, aydınlatma 
tasarımcıları için en zorlu görevlerden birisidir. 
Düğün salonlarında renksel geriverime büyük 
önem verilmelidir. 
Kar beyazı bir gelinliğin hatalı yapay 
aydınlatmalar nedeniyle gri görünmesi kabul 
edilemez.  En şık kıyafetlerini giymiş, makyajlarını 
tamamlamış konukların, görünüşlerinden endişe 
etmemeleri ve doğal renklerde gözükmeleri için 
CRI değeri 90 ve üzeri ışık kaynakları 
kullanılmalıdır. 



DÜĞÜN SALONU VE BALO SALONU AYDINLATMALARI

Ramada Hotel

Edirne

Türkiye

Aydınlatma
Kontrolü
Konfor
Katar
Toplantı ve balo salonlarında, sunumlardan yüz 
yüze görüşmelere ve büyük konferanslara kadar 
pek çok etkinlik gerçekleştirilir. Toplantı ve balo 
salonlarında aydınlatmanın kontrol edilebilmesi 
uygulanan etkinliğe kalite ve konfor katar. Kontrol 
sistemleri ile donatılmış aydınlatmalar, toplantı 
salonlarını kullanırken esnek bir aydınlatma 
çözümü sunar.



DÜĞÜN SALONU VE BALO SALONU AYDINLATMALARI

DoubleTree by Hilton

Elazığ

Türkiye

Bakım 
Maliyetlerini
Göz önüne
Alın
LED ampullerin bakım ve değiştirme periyotları 
diğer aydınlatmalara göre daha uzundur. Balo ve 
düğün salonlarında ulaşılması güç olan yerlerde 
sıkça bakım yapmamak için yüksek kaliteli LED 
ampuller kullanılması gerekir.
Çok yüksek tavanlı salonlarda aydınlatma 
armatürlerindeki ampulleri ya da çok büyük bir 
salon avizesinin ampullerini değiştirmek için 
iskele kurmak gerekebilir. Ampulü değiştirmenin 
bedeli ampulün maliyetinden çok daha fazla 
olabilir.



DÜĞÜN SALONU VE BALO SALONU AYDINLATMALARI

Vineri 15

Timisioara

Romania

Büyük
Mekanlarda
Enerji
Tasarrufu
Balo ve düğün salonları doğaları gereği büyük 
mekanlardır. Büyük mekanları aydınlatmak için 
çok sayıda ışık kaynağına ihtiyacınız olacak.
Uzun etkinlik süresi boyunca yanan ampullerden 
ötürü çok yüksek elektrik faturaları ile 
karşılaşabilirsiniz. Salonunuzda hala halojen ya da 
enkandesen ampuller kullanıyorsanız bir an önce 
bu ampulleri LED olanlar ile değiştirmelisiniz. Bu 
ampuller yüksek elektrik faturaları yanında bir de 
ürettikleri aşırı ısı ile de sizi zor duruma sokarlar. 



Projenize 

hemen teklif isteyin
Yürütmekte olduğunuz projeleriniz için Kuba 
Aydınlatma'dan teklif alabilirsiniz. Uzman 

kadromuz ile projelerinize destek sunuyoruz. 

Ana Menü

https://www.avonni.com/aydinlatma-cozumleri/


KONUT VE VİLLA AYDINLATMALARI



KONUT VE VİLLA AYDINLATMALARI

Oturma
Odası 
Ve Salonu 
Aydınlatmak
Oturma odaları, muhtemelen evlerde en çok 
kullanılan odalardır. Ev yaşamınızın büyük bir 
kısmı (uyanık kaldığınız sürelerde) oturma 
odasında gerçekleşmektedir. Oturma 
odalarındaki ışık ihtiyacı, yapılan aktiviteye 
göre değişkendir ve aydınlatmalarınızın da 
değişen ihtiyaçlarınıza uyum sağlaması 
beklenir. Misafirleriniz varken, film izlerken, 
dinlenirken, kitap okurken ya da romantik bir 
ortam varken ışık ihtiyacı değişiklik gösterir.



KONUT VE VİLLA AYDINLATMALARI

Lambader
Ve Avizeyi
Birlikte
Kullanmak
Öncelikle odanın boyutu ve görünüşü gibi 
fiziksel yönlerini göz önünde bulundurun. 
Kuzeye bakan bir oda oldukça karanlık 
görünebilirken, güneye bakan bir oda 
muhtemelen kış aylarında bile daha parlak 
olacaktır. Aydınlatma ihtiyaçlarınızı en uygun 
şekilde çözmek, rahat ve sıcak bir atmosfer 
yaratmak için tavan ve duvar aydınlatmasının 
bir kombinasyonunu ve dengeli bir masa 
lambası ve lambader karışımı kullanın.



KONUT VE VİLLA AYDINLATMALARI

Salon
Avizelerinizi
Kısılabilir
Yapın
Oturma odasında tavandaki avize belki de oda 
dekorasyonunun en göz alıcı parçasıdır. Çoğu 
zaman diğer aydınlatmalar kullanıldığında 
avizenin ışıklarına ihtiyaç bile olmayabilir ama 
avizenin olmadığı bir oturma odası rahatsız 
edici bir şekilde boş gözükecektir. Avizenizin 
ışıklarını Dim edebilmeniz, avizenizin farklı ışık 
ihtiyaçlarına uyum sağlamasına imkan verir. 
Dim uyumlu ampuller kullanmayı tercih 
edebilirsiniz.



KONUT VE VİLLA AYDINLATMALARI

Yatak
Odasında 
Aydınlatma
Nasıl Olmalı
• Yatak odasında kullandığınız avizenin

ampullerinden çıkan ışıklar direkt göze
ulaşmamalıdır.

• Cam ya da kumaş şapkalar kullanabilirsiniz.
Yatak odası avizelerinizin dim edilebilmesi
hem uyku kaliteniz hem de konfor
açısından çok önemlidir. Dim edilebilir
avizeler kullanın.

• Işık rengi olarak 2700K tercih edilmelidir.
Beyaz ışıkları ortam aydınlatmasında
kullanmayın.



KONUT VE VİLLA AYDINLATMALARI

Yatak başı
Okuma
Aplikleri
Kullanın
• Yatakta okumayı seviyorsanız spiralli

okuma aplikleri kullanın.
• Avizenizin ışıklarını duvar anahtarına ilave

olarak yatak başından kontrol etmek size
konfor sağlar. Yatağa yattığınızda ışıkları
söndürebilir ya da kalkarken ışıkları
açabilirsiniz.

• Yatağınızın gösterişli başlığının arkasına bir
back light eklemek odanızın ambiyansını
değiştirir. Back light kullanımlarında mavi
ışıktan kaçının.



KONUT VE VİLLA AYDINLATMALARI

Mutfakta 
Aydınlatma
Nasıl
Olmalı
Mutfak evde en çok ışık ihtiyacı olan 
bölümdür. Salon, oturma odası ya da yatak 
odasına kıyasla mutfağınız daha fazla 
aydınlatılmalıdır. Salonda 250 lx, yatak 
odasında 150 lx ışığa ihtiyaç duyarken 
mutfağınızda en az 400 lx ışığa ihtiyaç 
duyacaksınız. Mutfak avizesi seçerken bu ışık 
ihtiyacını göz önünde bulundurarak doğru 
aydınlatma dengesine sahip olabilirsiniz.



KONUT VE VİLLA AYDINLATMALARI

Mutfak 
Adasında
Sarkıtlar
Kullanın
Sarkıt lambalar mutfağınızın en iyi şekilde 
görünmesine yardımcı olurlar. Mutfak adası 
üzerinde kullanılacak sarkıt sayısı tezgahın 
uzunluğuna bağlıdır. 
Sarkıtlar arası mesafe 50-60 cm arasında 
olması uygundur. Dengeli bir ışık dağılımı için 
tek sayılarda sarkıt kullanılması önerilir.



KONUT VE VİLLA AYDINLATMALARI

Mutfak
Merkezinde 
Avize
Kullanırken
Mutfağınızın merkezinde yer alan ve ortam 
aydınlatmasını sağlayacak avizeyi seçerken 
şunlara dikkat edin;
• Çok noktadan ışık veren ürünleri seçin.

Tek bir noktadan ışık veren avizelerin çok
daha keskin gölgeler oluşturacağının
farkında olun.

• Mutfak avizesini ya çok ampullü seçin ya
da ampullerinizi lümen değeri yüksek
olanlardan seçin..



KONUT VE VİLLA AYDINLATMALARI

Misafirlerinizi
Yemek
Masasında
Ağırlayın
Yemek masaları, tüm aile bireylerinin bir araya 
gelişine ve mutluluğunuza şahitlik ederler. 
Yemek masaları evde aile bireylerinin 
iletişimini artıran en önemli mekandır. 
Misafirlerinizi ağırlarken, yemeklerinizin ve 
ortamın iyi göründüğünden emin olmak için 
yemek masası aydınlatmalarını dikkatlice 
seçmelisiniz. Yemek masası üzerinde 
kullanacağınız avize genel ortam aydınlatması 
yapan avizeniz ile uyumlu olmalıdır.



KONUT VE VİLLA AYDINLATMALARI

Yemek 
Masası
Avizenizin
Ölçüleri
Yemek masanız yuvarlak değilse avizeyi 
yuvarlak formda seçmeyin. Masanıza uygun 
dikdörtgen ya da elips bir form tercih 
edebilirsiniz. Yemek masası üzerindeki 
avizenizin ölçüsü masanızın ölçüsünün %50’si 
kadar olmalıdır. Yemek masanız yuvarlak ise 
yuvarlak bir avize tercih edin.



KONUT VE VİLLA AYDINLATMALARI

Yemek 
Masası
Işıklarını
Yönetin
Avizenizi ortamdaki diğer avizelere göre daha 
fazla sarkıtın. Masanın üzerinde 75-90 cm 
yukarıda olması yeterli olacaktır. Masanızın 
üzerine sarkmış bir avize yemek masanızı 
daha ihtişamlı gösterir.
Dimmer ile birlikte kullanılabilen bir avize 
tercih edin. Yemek masasında farklı ışık 
etkileri oluşturun. Masa oyunları, yapboz gibi 
etkinlikler için değişen ışık ihtiyaçlarınıza en 
uygun çözümleri elde edin.



KONUT VE VİLLA AYDINLATMALARI

Yemek 
Masası
Avizenizi
Sarkıtın
Yemek odanız varsa avizeyi odanın merkezi 
yerine yemek masasının üzerine odaklamayı 
unutmayın. 
İnsanların yaptığı yaygın bir hata, avizeyi 
yemek masasının çok yukarısına asmaktır. 
Samimi bir atmosfer yaratmak için avizeyi 
yeterince aşağıya asın. İyi bir kural, ışığı masa 
üstünden yaklaşık 75-90 cm yukarıya asmaktır 
Masadaki herkesin birbirini görmesini sağlar 
ve ayrıca çiçekler veya vazolar için yeterli alan 
sağlar.



KONUT VE VİLLA AYDINLATMALARI

Merdiven
Boşluğu için
Avize
Seçimi
Eğer iki katlı bir evde oturuyorsanız 
merdivenlerin aydınlatılması hem görsel hem 
de güvenlik sağlar. 
Merdivenler büyükse ve tavandan bir avize 
asacaksanız avizenizin hem alttan hem de 
üstten görüleceğini unutmayın. Çoğu avize 
sadece alttan görüleceği düşünülerek 
tasarlanmıştır. Merdiven boşluğu avizeleri 
hem üstten hem de alttan bakıldığında göz 
alıcı olmalıdır.



KONUT VE VİLLA AYDINLATMALARI

Misafirlerinizi
Avizenizin
Işıltısıyla
Karşılayın
• Ana giriş kapınız asılı avizeye çarpmıyor ise

evin girişinde misafirlerinizi göz alıcı bir
avizenin parıltısı ile karşılayın.

• Düşük tavan yüksekliğine sahip bir giriş için
tavana yapışan avizeler kullanın.

• Avizeden gelen ışığı yansıtacak şekilde
yerleştirilmiş bir ayna harikalar yaratabilir.

• Girişiniz küçükse aplikler ile aydınlatma
yaparak mekanı daha büyük
gösterebilirsiniz.



KONUT VE VİLLA AYDINLATMALARI

Çocukların
Beğenisine
Uygun
Avizeler
• Üründeki lambaya dokunulmamasına ve

özellikle ampullerin kolayca ulaşılamayacak
olmasına dikkat edin.

• Çocuk odalarında lambader kullanmayın.
Küçük çocukların tutup çekebilecekleri
aydınlatmalardan uzak durun.

• Dim edilebilir ve kısıldığında uyku getiren
lambalar kullanın.

• Çocuklar büyüdüğünde çalışma masası
lambalarına ihtiyaç duyarlar. Ders
çalışmaya uygun lambalar edinin.



KONUT VE VİLLA AYDINLATMALARI

Işığı
Katmanlar
Halinde
Kullanın
İster misafir ağırlıyor olun ister sadece 
kendiniz oturuyor olun, oturma odası, evinizin 
havasını belirler. Bu nedenle, ne kadar sıcak, 
ne kadar samimi olursa o kadar iyidir. 
İç tasarımın birinci kuralı, bir oturma odasında 
birden fazla aydınlatma kullanmak, tavanda 
tek bir avize kullanmaktan çok daha iyi 
olduğunu söyler. Farklı boyutlarda birkaç 
lambaya sahip olmak, farklı ruh halleri ve 
durumlar için farklı kombinasyonlar 
kullanabileceğiniz anlamına gelir.



KONUT VE VİLLA AYDINLATMALARI

Lambader
Odanıza
Karakter
Kazandırır
Günümüzde, lambaderler dekorun önemli bir 
parçası ve odalara karakter kazandırıyor.
Güvenlik önemlidir. Lambader satın alırken 
güvenlik genellikle gözden kaçan bir özelliktir. 
Yüksekliğe ve ağırlığa bağlı olarak bir 
lambader, iyi yapılmadığı takdirde potansiyel 
olarak tehlikeli olabilir. Lambaderin tabanına 
özellikle dikkat edin. Özellikle uzun boylu bir 
lambader alacaksanız, lambaderin toplam 
ağırlığıyla orantılı olarak ağır ve dengeli bir 
lambader seçin.



Üretimini yaptığımız

Avizelerimizi inceleyin
Ev tasarımınızı destekleyecek, ev dekorunuza 

canlılık katacak yüzlerce çeşit avizemizi web 

sitemizde inceleyebilirsiniz

Ana Menü

https://www.avonni.com/
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Sky View Restoran

İstanbul

Türkiye

Cafe ve
Lokantanıza
Prestij
Katın
• Aydınlatma tasarımcıları ve mühendisler ile

birlikte geliştirdiğimiz taşınabilir kablosuz
masa lambalarımız seçkin otel, kafe ve
lokantalarda kullanılmaktadır.

• Masa lambamız sunduğu yüksek CRI ile cilt
tonlarının, yemek renklerinin ve nesnelerin
doğal bir şekilde görülebilmesini sağlar.

• Cep telefonunuzu şarj eder gibi, masa
lambanızı da şarj edin ve nerede isterseniz
orada kullanın



KABLOSUZ, TAŞINABİLİR MASA LAMBALARI

Kablosuz
Lambalar
Özgürlük
Sunar
• Masa üzerlerinde yanan mumlara göre

daha temiz, daha güvenli ve daha parlak
ışık sunar

• Priz endişesi olmadan ışığı istediğiniz yere
yerleştirme özgürlüğü sunar.

• Kablo bağlantılarına takılmadan masaların
yerleşimini istediğiniz gibi düzenleyin.

• Sahil kenarı ve bahçelerde kullanılan
masalara kablo çekme zorunluluğunu
ortadan kaldırır.

Lucinea Restaurant

Sao Paolo

Brazil
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Bibo Dani Garcia

Doha

Qatar

Titreşim
Yapmayan
Sağlıklı
Aydınlatma
• Misafirlerinizin keyif alması için geliştirilmiş

ayarlanabilir aydınlatma
• Ürün üzerinde bulunan dokunmatik alana

dokunarak ışık seviyesini arzu ettiğiniz
düzeye ayarlayabilirsiniz.

• Yüksek frekanslı PWM dim özelliği ile
titreşim yapmayan kesintisiz bir aydınlatma
ile göz yorgunluklarına son verin.



KABLOSUZ, TAŞINABİLİR MASA LAMBALARI

Uzun
Süreli
Güçlü
Aydınlatma
İster ders çalışıyor ister bir projeyi hazırlıyor 
olun. Çalışma masanızı kablo karmaşası 
olmadan kolayca aydınlatmak için ideal bir 
çözümdür. 
Uzun çalışma saatlerinde size kesintisiz ve göz 
yorgunluğu yapmayan sağlıklı bir aydınlatma 
sunar. 

Basil Cafe

Doha / Qatar



KABLOSUZ, TAŞINABİLİR MASA LAMBALARI

Nerede
İsterseniz
Orada
Kullanın
• Hafif ve şarj edilebilir piller sayesinde,

masa  lambalarını taşımak kolay ve rahattır.
• Masa lambanızı arka bahçeye, balkona,

terasa veya verandaya götürün. Siz nerede
isterseniz orada kullanın.



Taşınabilir, kablosuz

Masa lambaları

için teklif isteyin
Cafe, restoran, kütüphane ve çalışma masalarında 

kullanabileceğiniz, taşınabilir, kablosuz masa 

lambalarını hakkında daha fazla bilgi almak için

başvuru formuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşın.

Ana Menü

https://www.avonni.com/aydinlatma-cozumleri/



