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EASY MH-HALL

HUB amb gir propi

Luminàries estanques empotrables amb
un sistema de fixació a fals sostre amb
molles que s'adapten a gruixos de 1 a
25 mm. Rendiment lluminós de fins el
75%.

Sistema d'il·luminació modular. Consta
d'una canal on s'acopla el mòdul
d'il·luminació als punts desitjats. Les
làmpedes individuals roten ±45º
respecte la horitzontal.

Potència de 300W

Potència de 2x50W i 12v

FRAME

TRAY

Luminàries empotrables provistes
d'articulacions i bloqueig mecànic que
permet orientar les làmpedes ±45º
respecte la horitzontal i la vertical.

Luminàries de suspensió amb emisio
difosa. Difusor cilindric de fulla de
policarbonat satinat.
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Potència de 2x55W
Potència de 70W

BERLINO GRAN

LE PERROUQUET spot

Luminàries de suspensió per a làmpedes
de descàrrega. Reflector en alumini
satinat opac.

Projector orientable. Rotació de 330º
sobre l'eix vertical i gir de 190 respecte
la horitzontal i amb bloqueig mecànic.

Potència de 400W

Potència de 50W

TRIMER spot

LINEALUCE exterior

Projector orientable amb una rotació de
340º sobre la vertical i una inclinació de
100º respecte la horitzontal. Disposa de
bloqueig mecànic.

Fluorescent empotrable
al terre amb òptica asimètrica permet
un alt
nivell d'iluminaciò i una bona
uniformitat gracies a les serigrafies del
vidre.

Potencia de 50W i 12v

Potència de 12x8.5W i 12v
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MINIBERLINO

LIGHT UP WALK exterior

Luminàries de suspensió amb reflector
de vidre satinat per difuminar la llum i
aconseguir una il·luminació més
general.

Luminària empotrable a terre amb vidre
antienlluernament. Disposa de control
de temperatura i resistència a càrrega
estàtica de 5000 kg.

Potència de 50W i 12v

Potència de 70W

PFC
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