Nordic Collection
Dekoracyjne oprawy zwieszane

SVA
ELV
SNÖ

Luxo Nordic Collection

Tworząc tę rodzinę ozdobnych opraw
zwieszanych, firma Luxo zaczerpnęła ze swojego
nordyckiego dziedzictwa. Luxo Nordic Collection
budzi skojarzenia z rozległym i różnorodnym
pejzażem krajów nordyckich – od smaganych
wiatrem i morską wodą obszarów przybrzeżnych
po wyszczerbione szczyty gór i gęste lasy.
Jest coś niezwykłego w tym, jak światło objawia się w nordyckim
krajobrazie. Nieuchwytne, nieustannie zmienia się wraz z żywiołami.
Nadaje nowy wygląd każdemu otoczeniu. I właśnie tym inspirowana
jest nowa kolekcja marki Luxo – Nordic Collection.
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Elegancka i surowa
– jak wygładzone wiatrem skały

Oprawa SVA przywołuje na myśl formacje skalne tak
typowe dla skandynawskiej linii brzegowej. Dzięki
nagiej, kształtowanej przez żywioły powierzchni są
one jednocześnie eleganckie i surowe – zupełnie
jak zwieszane oprawy firmy Luxo. Oprawę SVA
cechuje nowoczesna oraz nienachalna forma. SVA
świetnie sprawdza się w strefach socjalnych, pokojach
spotkań, restauracjach i innych miejscach publicznych.
Jest na tyle wyrazista, że świetnie prezentuje się
pojedynczo. Jednak w połączeniu z innymi
egzemplarzami wróżnych rozmiarach lub kolorach
może robić jeszcze większe wrażenie.
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SVA wyposażona jest w klosz lakierowany proszkowo na
nowoczesny, stalowy odcień. Powierzchnia oprawy ma
matowe wykończenie, które podkreśla jej elegancki, lecz
nieco surowy wygląd. Dostępna jest w trzech różnych
rozmiarach i trzech standardowych kolorach, jak również
w wersjach kolorystycznych należących do koncepcji
Luxo Colour Concept.
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SVA
Źródło światła

LED

Temperatura barwowa LED

3000/4000 K, Tuneable White 2700–6500 K

Zasilacze

DALI /switchDIM

Materiał / kolor obudowy

Klosz ze stali malowanej proszkowo w kolorze czarnym, 		
białym lub szarym
Dostępna również w koncepcji kolorystycznej lub na 		
zamówienie w innych kolorach

Optyka

Dyfuzor stożkowy

Długość kabli / przewodów 2 metry. Dłuższe zwieszaki dostępne na zamówienie

250 mm
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350 mm

500 mm
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Lustrzana powierzchnia
jak tafla wody

Lustrzana powierzchnia oprawy ELV przywodzi na myśl
zwierciadło płynącej wody, która w ciekawy sposób
odbija otoczenie i nadaje mu nowy, fascynujący
wygląd. Szklana, lecz solidna forma doskonale
odzwierciedla wygląd pomieszczenia, w którym się
znajduje. Jednak po zaświeceniu oprawa zaskakuje
niewidocznym wcześniej dyfuzorem. ELV dodaje
każdemu wnętrzu nowoczesnego wyrafinowania,
stanowiąc intrygujący akcent.
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Klosz oprawy ELV wykonany jest
z malowanego na elegancki, mglisty odcień
ręcznie dmuchanego szkła. Dzięki temu każdy
egzemplarz posiada wyjątkowe wykończenie.
Oprawa dostępna jest w rzech różnych
rozmiarach.
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ELV
Źródło światła

LED

Temperatura barwowa LED

3000/4000 K, Tuneable White 2700–6500 K

Zasilacze

DALI /switchDIM

Materiał / kolor obudowy

Chromowane szkło

Optyka

Dyfuzor w kształcie tuby

Długość kabli / przewodów 2 metry. Dłuższe zwieszaki dostępne na zamówienie

250 mm
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350 mm

500 mm
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Delikatna jak pierwszy śnieg

Czy zauważyliście, jak pierwszy śnieg miękko otula
otoczenie i nadaje mu łagodną poświatę? Właśnie
z tym kojarzy się oprawa SNÖ. Jej delikatny, klasyczny
design pasuje do każdego wnętrza. Oprawa świetnie
prezentuje się zarówno pojedynczo, jak i w grupach
łączących różne rozmiary.
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Oprawa SNÖ ma półprzezroczystą
kopułę z ręcznie dmuchanego szkła,
z miękkim silikonowym dyfuzorem niemal
unoszącym się wewnątrz. Ten produkt
dostępny jest również w matowym
wykończeniu i trzech różnych rozmiarach.
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SNÖ
Źródło światła

LED

Temperatura barwowa LED

3000/4000 K, Tuneable White 2700–6500 K

Zasilacze

DALI /switchDIM

Materiał / kolor obudowy

Malowane szkło

Optyka

Silikonowy dyfuzor w kształcie kopuły

Długość kabli / przewodów 2 metry. Dłuższe zwieszaki dostępne na zamówienie

250 mm
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360 mm

480 mm
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Koncepcja kolorystyczna Luxo
Oprawy SVA oferowane są w kolorze czarnym, białym lub szarym, jak również w wybranych
kolorach koncepcji kolorystycznej – Luxo Colour Concept. Koncepcja ta została opracowana
we współpracy z niezależnymi projektantami i ma na celu odzwierciedlenie bieżących trendów
w aranżacjach domowych oraz biurowych.
Aktualna kolekcja inspirowana jest naturalnymi kolorami występującymi wzdłuż
skandynawskiego wybrzeża. Odcienie zieleni, turkusu i cytrusów świetnie pasują do
współczesnych projektów budowlanych.

Czarny
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Szary

Biały

Dostojna Zieleń

Przyjemna Zieleń

Jedwabny Turkus

Łagodny Cytrus
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Rodzina Nordic Collection jest zbudowana wokół prawdziwej
istoty światła. Jej spokojna i wyrazista estetyka znajduje
odzwierciedlenie w zewnętrznym kształcie oprawy, materialnej
formie i funkcji światła.

Projekt: Andreas Murray – Permafrost
i Hans Bleken Rud – Glamox

Kolekcję charakteryzuje logiczna struktura i holistyczny język
projektowania. Rodziny produktów obejmują szeroki zakres
możliwości – od światła ukierunkowanego po rozproszone,
idealne do miejsc publicznych; od czystych i prostych kształtów
po kultowe i poetyckie projekty.
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Permafrost

Hans Bleken Rud

Firma Permafrost została założona w 2000 roku przez czterech
norweskich projektantów przemysłowych: Andreasa Murraya, Eivinda
Halsetha, Oskara Johansena i Tore Vinje Brustada. Ze swojego studia
projektowego w Oslo w Norwegii obsługują klientów z całego świata.

Hans Bleken Rud to norweski projektant przemysłowy. Rozpoczął studia
w Art & Design College, a następnie ukończył je z tytułem magistra
wzornictwa przemysłowego w Oslo School of Architecture and Design.
Od 2007 roku pracuje jako profesjonalny projektant dla firmy Glamox.
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