
Metronomis LED – en
föreställning med ljus
och skuggor
Metronomis LED Fluid

Metronomis LED är den första serien med stolptoppsarmaturer som erbjuder ett

stort utbud ljuseffekter för miljöbelysning och en estetisk känsla. Ett nyskapande

ljusspel, där ljus och skuggor skapar mönster på marken eller i kupan för att ge

ytterligare atmosfär. Fyra nya ikoniska former – med en visuell och modulär

koppling till Metronomis I – där endast de viktigaste detaljerna har sparats. Under

dagen smälter den diskreta, transparenta designen in i omgivningen vare sig stilen är

modern eller klassisk, och på kvällen är den både funktionell och dekorativ. Den

flexibla, modulbyggda Metronomis LED finns med ett antal olika stolpar och ett brett

urval av optik och effekter, som gör att arkitekter och belysningsdesigners kan skapa

en enhetlig och konsekvent belysningsdesign som återspeglar olikheterna i stadens

kultur och historia.

Fördelar
• Ren design och palett med belysningseffekter som gör din stad unik

• Ger behagligt ljus samtidigt som säkerheten ökas

• Fullständig och nyskapande belysningslösning med armaturstolpe och armatur i

enhetlig design

• Försedd med Service tag, ett QR-baserat identifikationssystem som unikt

identifierar varje armatur och tillhandahåller information om underhåll, installation

och reservdelar
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Funktioner
• Ett stort utbud av belysningseffekter på marken eller inuti alternativt utanpå

kupan gör det möjligt att skapa olika miljöer och ge gator och stadsmiljöer en

distinkt visuell känsla

• Alla fördelar med LEDGINE (mycket energisnål, enkelt underhåll och

uppgraderingsbar, utmärkt ljuskvalitet under hela livslängden, många

användningsområden)

• Fem stolpkonstruktioner i aluminium och trä (från 3,5 till 4 m höga) framhäver

armaturens renhet och enkelhet

Användning
• Stadskärnor och torg

• Handels- och affärscentrer

• Bostadsområden och arkitektoniska områden

Versions

OPPR BDS650i 0017

Måttskiss
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