
DINER
Led Candle System för offentlig miljö



Diner är ett nytt koncept med LED Candles, smart designat och perfekt för att skapa 
stämning i publika miljöer som restauranger, caféer, hotell, spa eller kontor.  
Glöm droppande stearin och dyra värmeljus som tar tid att tända. Diner laddar du 
snabbt med en USB-laddare med fem portar. Ljuset tänds sedan med ett smidigt 
knapptryck. Ett start-kit innehåller fem ljus och en laddare, som enkelt byggs ut till det 
antal ljus du behöver.  
 

DINER
 Snabbt, enkelt och flexibelt

Botten är magnetisk vilket att gör att ljusen lätt fäster på en yta av metall. De kan också 
hängas upp och ner eftersom de har en inbyggd gravitationssensor som gör  att lågan 
alltid brinner åt rätt håll. Storleken gör Diner perfekt till ett mindre bord eller bardisk och 
lågan kan sättas till flammande, tonande eller fast sken. Diner är godkänd för utomhusbruk. 
Möjligheterna är oändliga!

ENKELT & SNABBT!
- ladda upp till fem ljus med en laddare och tänd varje ljus     
med ett knapptryck 

KOSTNADSEFFEKTIVT!
- ersätt rinniga stearingljus och dyra värmeljus med Diner som du     
  använder igen och igen

FLEXIBELT
- börja med ett start-kit och bygg ut till så många ljus du behöver

SÄKERT & MILJÖVÄNLIGT!
- mysig stämning utan brandrisk och snällt mot miljön 

INOMHUS OCH UTE!
- Diner är godkänd för utomhusbruk 



064-27
DINER START
EAN 7391482045041 L 2 M 300cm N 13cm A 5x96 LED 0.2W 
K D 5 18650Li-IonRechargeable (Incl) 10h F

064-29
DINER 5 EXTRA
EAN 7391482045034 
L 3 M 6.5cm N 13cm 
A 5x96 LED 2W D 5 18650Li-
IonRechargeable (Incl) 10h E F

064-28
DINER EXTRA
EAN 7391482045010 
L 12 M 6.5cm N 13cm 
A 1x96 LED 2W D 1 18650Li-
IonRechargeable (Incl) 10h E F
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3 LÄGEN  MAGNETISK
BOTTEN

 MICRO-USB 
LADDARE

GODKÄND 
UTOMHUS

GRAVITATIONS 
-SENSOR  

Skapa din egen Diner lösning


