
DecoScene LED –
magisk lys nedenfra
DecoScene LED BBP623

Enten du strålkasterbelyser et stykke arkitektur eller skaper aksenteffekter, vil den

ideelle armaturen være usynlig for mange designere. Med sine innfelte innfatninger,

er lyskastere i bakken omtrent så nær denne ideelle situasjonen som mulig.

DecoScene LED er designet for å levere den optimale lyseffekten oppover – fra

kraftig strålkasterbelysning til mer subtile effekter som aksentbelysning. Dens unike

kollimerende optikk gir en jevn lyseffekt. Runde innfatninger innpasses elegant i

brolegning, betong eller gress, og etterlater overflaten jevn og diskré om dagen.

Kombinasjonen av LED-teknologi og suveren optikk gjør DecoScene LED til en

fullstendig fleksibel løsning – enkel å montere alle steder, gir perfekt lyseffekt.

Fordeler
• Optimal optisk effektivitet og svært god fargegjengivelse

• Uten bruk av lim: Dette gir enklere vedlikehold og at flere av delene kan

gjenvinnes

• Det enhetlige designet og utformingen gjør det enklere å bruke produktet sammen

med vanlige DecoScene-produkter, integrert i samme prosjekt.

Funksjoner
• To typer hvitt lys (2700 eller 4000 K), tre farger (rødt, grønt, blått) og i tillegg

innstillbart hvitt lys og RGB-versjoner

• Tre ulike lyskjegler, fra smal 12° til bred 40°

• Asymmetrisk optikk gir veggbelysningseffekt på fasader

Søknad
• Klassiske og moderne bygninger

• Broer og konstruksjoner

• Monumenter og skulpturer

• Parker og hager
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Versions

DecoScene LED BBP621

Målskisse

Produkt detaljer
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