Lighting

Ocean masten en
uithouders –
Elegantie en
vloeiende vormen
Ocean masten en uithouders
Een van de belangrijkste kenmerken van de Ocean-familie, onderdeel van de
UrbanStyling-benadering van Philips, is de totale oplossing die hij biedt voor
gemeenten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en verlichtingsontwerpers.
Stedelijke verbeteringen kunnen alleen worden gerealiseerd wanneer zowel de
armaturen als de ondersteuning deel uitmaken van een integraal concept. Daartoe
omvat de Ocean-familie een reeks specifieke masten en uithouders die consistent
zijn met de visuele stijl van de Ocean Road LED- en Ocean Ambiance LEDarmaturen.

Voordelen
• Brede keuze aan combinaties van masten, uithouders en armaturen, passend bij
verschillende stedelijke situaties
• Samenhangende, kenmerkende vormgeving door de hele stad

Kenmerken
• Perfecte integratie van Ocean-armaturen met speciale masten en uithouders
• Een ´familie-look´ over de complete set van mast, uithouder en armatuur

Toepassing
• Wegen en straten
• Parken en pleinen
• Stadscentra
• Paden
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Ocean masten en uithouders

Specificaties
type

Materiaal

JRP708 (uithouder Ocean CD)

Installatie

conische mast Ø60 mm

YHW708 (houten masten Ocean Ambiance)

JRP708 (uithouder Ocean CD) heeft een directe

YHB709 (stalen masten Ocean Road)

montagemogelijkheid op de BRP708 via twee M8

YHW709 (houten masten Ocean Road)

roestvaststalen platverzonken inbusschroeven

ZCM708 (Ocean Bench)

YHB709 (stalen masten Ocean Road) kan gemonteerd worden

ZCM709 (Ocean Bench met armatuurboog)

met BRP708 (Ocean Road LED-armaturen) of met CitySoul

JRP708 (uithouder Ocean CD): aluminium

gen2-armaturen

YHB708 (stalen masten Ocean Ambiance): staal

Aanbevolen montagehoogte JRP708 (uithouder Ocean CD):

YHW708 (houten masten Ocean Ambiance): hout

4-9 m

YHB709 (stalen masten Ocean Road): staal

Hoogtebereik masten:

YHW709 (houten masten Ocean Road): hout

Masten Ocean Road: van 5 tot 9 m

ZCM708 (Ocean Bench): staal

Masten Ocean Ambiance: van 4 tot 5 m

ZCM709 (Ocean Bench met armatuurboog): staal
Kleur

JRP708 (uithouder Ocean CD) moet gemonteerd worden op

YHB708 (stalen masten Ocean Ambiance)

Opmerkingen:

Voorbedrade optie mogelijk voor JRP708 (CD-uithouder)

Philips ultradonkergrijs (benadert RAL 7043)
Matglanzend zilvergrijs (benadert RAL 9006)
Andere RAL- en Akzo Futura-kleuren verkrijgbaar op aanvraag

Versions
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OCEAN BRACKETS - 1000 mm - 2°

OCEAN BRACKETS - 1000 mm - 2°

- RAL color

- RAL color

OCEAN BRACKETS - 1000 mm - 2°

OCEAN BRACKETS - 1200 mm - 2°

- RAL color

- RAL color
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Ocean masten en uithouders

Versions
OCEAN BRACKETS - 1200 mm - 2°

OCEAN BRACKETS - 1200 mm - 2°

- RAL color

- RAL color

Productgegevens
Ocean Road LED bracket.tif
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