
Komfortowe oświetlenie 
Glamox C77
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Ideą stojącą za stworzeniem rodziny opraw C77 
było spojrzenie wstecz na korzenie firmy Glamox. 
Koncepcja stworzenia światła opartego na nowoczesnej 
technologii odbłyśników, będących alternatywą dla 
mikropryzmatycznych układów optycznych była naszym 
głównym celem w tym projekcie. Odbłyśniki użyte 
w oprawie C77 zapewniają doskonałą kontrolę olśnienia 
w połączeniu z modelującym światłem, które tworzy 
wyjątkową i komfortową atmosferę w pomieszczeniu. 
Konstrukcja oprawy jest kompaktowa i solidna, 
z zaokrąglonymi narożnikami i zwartymi liniami. Wraz 
z powtarzającym się wzorem odbłyśników tworzy to 
harmonijny efekt całości.
 

Projektanci

 Magnus Hjelmås Hans Bleken Rud
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Elegancki design do 
nowoczesnych wnętrz

C77 to seria smukłych opraw o zaokrąglonych narożnikach  
i industrialnym wyglądzie. Biel obudowy dodatkowo podkreśla 
nowoczesny, czysty design. Gładkie powierzchnie ramy 
i odbłyśników przyciągają wzrok i wyróżniają oprawę, 
jednocześnie płynnie komponując się z wnętrzem. Te cechy 
sprawiają, że C77 jest naturalnym wyborem do nowoczesnych 
przestrzeni, takich jak biura, sale szkolne, korytarze i miejsca 
pracy.
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Lepszy komfort wizualny
Odpowiednie oświetlenie przestrzeni jest ważne nie tylko 
z punktu widzenia samej widoczności. Tworzy ono także 
konkretne korzyści, które są istotne dla użytkowników 
każdego wnętrza.

Prawidłowe oświetlenie w salach 
lekcyjnych umożliwia lepszą 
komunikację między nauczycielami 
a uczniami. Oprawa C77 zapewnia 
więcej światła i lepszą głębię 
widzenia, co jest szczególnie 
korzystne dla dzieci w wieku 
szkolnym, które muszą wyraźnie 
widzieć informacje na tablicach 

i papierowych materiałach 
dydaktycznych na swoich ławkach. 
Właściwe oświetlenie również 
przyczyniają się do poprawy 
rozwoju motoryki małej dzieci. 
Kontrola olśnienia jest niezbędna, 
aby światło nie było zbyt jasne 
dlatego zastosowanie nowoczesnej 
technologii odbłyśników  

w oprawach C77 jest doskonałym 
wyborem dla szkół i biur. Dzięki 
niej można zapobiec bólom 
głowy i zapewnić odpowiedni 
komfort widzenia. Możliwość 
zmiany barwy światła pozytywnie 
wpływa na koncentrację, zwiększa 
produktywność i poprawia 
atmosferę każdego pomieszczenia.



98

Kompletna, wszechstronna 
rodzina opraw
Oprawy z rodziny C77 dostępne są w kwadratowych  
i prostokątnych kształtach w kilku rozmiarach. Płaska, 
futurystyczna metalowa obudowa w polaczeniu z wydajną optyką 
jest niewątpliwą zaletą systemu i nie sposób przejść obojętnie 
obok jej nowoczesnego designu. Symetria każdego wariantu 
tworzy doskonałe proporcje, a różne opcje montażu pozwalają  
na uzyskanie najlepszego efektu oświetleniowego i wizualnego.



125  x1200 150 x1200 300 x1200 312 x1250

475  x 475 600 x 600 625  x 625

125  x1500 200  x1200 300  x1200 160 x160

230 x230

150 x1500 312 x1250
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Możliwe warianty 
Symetria każdego wariantu tworzy doskonałe proporcje, a różne opcje montażu 
pozwalają na uzyskanie najlepszego efektu oświetleniowego i wizualnego.

DownlightyZwieszana Nastropowa Do wbudowaniaOptyka

Biała

Srebrna

Czarna
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Optyka reflektora oprawy C77 jest ułożona symetrycznie w rzędach lub kwadratowo. Dyfuzor 
oprawy wraz z metalizowanymi odbłyśnikami redukuje olśnienie od silnych źródeł światła LED 
nie tylko pod bezpośrednim kątem padania, ale także pod standardowymi kątami widzenia  
w całym pomieszczeniu. Nowa technologia optyczna zapewnia wyjątkową jakość światła.

Oprawa C77 jest wysoce wydajna - łączy w sobie dużą skuteczność świetlną z komfortowo 
niskimi współczynnikami olśnienia, tworząc przez to niezawodny produkt. Wyposażona jest też 
w szereg różnych czujników, aby zapewnić jeszcze większą oszczędność energii. Czujniki są 
dyskretnie zintegrowane z oprawami, tworząc inteligentne, kompatybilne rozwiązanie. 
Standardowe temperatury barwowe to 3000 K i 4000 K, jednak dostępne są również wersje 
Tunable White, które dodatkowo poprawiają samopoczucie i wydajność w miejscu pracy.

Odbłyśniki o wyjątkowej jakości światła 
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Inteligentne, zrównoważone 
oświetlenie
Dzięki połączeniu opraw grupy premium  
z inteligentną technologią, możemy zaoferować 
rozwiązania oświetleniowe, które zapewniają 
ogromne korzyści i są dostosowane do 
indywidualnych potrzeb, różnych zadań i celów.

Funkcje, takie jak wykrywanie 
światła dziennego i obecności, 
diametralnie zmniejszają 
zużycie energii – często  
o 90% lub więcej w projektach 
modernizacji oświetlenia. Dzięki 
odpowiedniemu wykorzystaniu 
energii wydłuża się również 
żywotność instalacji. 
Kolejną zaletą stosowania 
inteligentnego oświetlenia jest 
optymalizacja jakości światła 
i osiągnięcie wyjątkowego 
komfortu wizualnego dzięki 
rozwiązaniom naśladującym 
właściwości światła dziennego.

Dzięki naszym usługom 
uruchomieniowym można 
z profesjonalną precyzją 
skonfigurować różne sceny 
świetlne i funkcje monitoringu. 
Oferujemy przewodowe  
i bezprzewodowe systemy 
zarządzania oświetleniem, które 
zapewniają dużą elastyczność  
i skalowalność oraz są łatwe  
w instalacji i obsłudze.  
W skrócie, otrzymujesz bardziej 
zrównoważone rozwiązanie 
oświetleniowe, które można 
dostosować do dowolnej 
specyfikacji. 

“You define. We connect.”



Więcej informacji na www.glamox.com

Grupa Glamox

Glamox to norweska grupa przemysłowa o globalnym zasięgu. Naszą misją jest 
dostarczanie kompleksowych rozwiązań oświetleniowych, dbanie o oszczędność 
energii oraz komfort i zdrowie użytkowników. Uważne słuchanie klientów  
i odpowiadanie na ich indywidualne potrzeby jest dla firmy priorytetem. 

Zrównoważony rozwój
Nasze rozwiązania są projektowane tak, aby łączyć 
wysoką wydajność i zrównoważony rozwój z łatwym 
użytkowaniem. Mądrze wykorzystujemy najnowsze 
technologie i dostarczamy je z prawdziwą troską  
o naszych klientów i środowisko. Nasze działania 
realizujemy w każdym aspekcie: od koncepcji 
produktu, przez kolejne fazy jego wdrażania, aż  
do wprowadzenia na rynek. 

Tworzymy oświetlenie dla lepszego życia 
Kreowanie nowych rozwiązań oświetleniowych  
i dostarczanie kompleksowych usług jest 
priorytetem w działalności Grupy. W ciągu 75 lat jej 
istnienia zawsze starano się odważnie podejmować 
nowe wyzwania, bacznie obserwować zmiany 
społeczne, trendy i szybko odpowiadać na 
nowo powstałe potrzeby. Wszelkie działania 
podejmowane są w sposób jawny, a dbanie  
o dobro najbliższego otoczenia i zaspokajanie 
potrzeb osób i instytucji związanych z firmą Glamox 
jest kluczowe.


