Lighting

ClassicStreet - Invocă
trecutul dar este
modelat pentru viitor
Suporturi ClassicStreet
Invocând frumuseţea iconică a lanternelor stradale din secolul XX, ClassicStreet
combină construcţia elegantă cu detaliile subtile ale corpurilor de iluminat de modă
veche, îndeplinind în acelaşi timp cerinţele de iluminat urban actuale. Chiar dacă
invocă trecutul, corpul de iluminat ClassicStreet este modelat pentru viitor. Modelul
său uşor curbat, împreună cu suporturile şi stâlpii dedicaţi, îi conferă un aspect
contemporan care înfrumuseţează oraşele şi creează ambianţe deosebite şi
călduroase pe timpul nopţii şi al zilei. Compatibil nu numai cu sistemele arhitecturale
tradiţionale şi istorice, ci şi cu mediile urbane mai moderne. Construit în jurul
motorului său LED, ClassicStreet oferă niveluri deosebite de lumină şi performanţă
energetică.

Beneficii
• Construcţie contemporană deosebită, inspirată de seturile de iluminare stradală
complete clasice
• Este compatibil atât cu sistemele arhitecturale tradiţionale şi istorice, cât şi cu
mediile moderne
• Interfeţe dedicate cu corp de iluminat ClassicStreet pentru o integrare şi o
instalare optime în construcţie

Caracteristici
• Disponibil în variante cu prindere în cap de stâlp şi suspendate
• Suporturi şi stâlpi ClassicStreet dedicaţi
• Compatibil cu toate sistemele de iluminat public standard şi avansate de la Philips
• Sisteme optice optimizate pentru a oferi niveluri de iluminare eficiente şi
confortabile
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Suporturi ClassicStreet

Cerere
• Centrul oraşului
• Drumuri şi străzi
• Zone rezidenţiale
• Parcuri şi pieţe

Specificaţii
Tipul

JGB794 (suport ClassicStreet suspendat)

Montaj

Versiunile Tenon pentru montare pe stâlpi Ø 60 mm cu inserţii

JGB795 (suport ClassicStreet cap de stâlp)

Versiunile de capac pentru montare pe stâlpi Ø 76 mm

Materialul

Oţel

Înălţimea de montaj recomandată: 4 – 6 m

Culoarea

Gri închis (DGR), negru (BK)
Alte culori RAL şi AKZO Futura sunt disponibile la cerere

Versions

Detalii produs
ClassicStreet_brackets-JGB794-

Tenon and cap versions

DP06
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Suporturi ClassicStreet

Detalii produs
Suspended and post top versions

ClassicStreet_brackets-JGB795DP05

General Information
Order Code

Full Product Name

Cod familie de produse

Order Code

Full Product Name

Cod familie de produse

21645100

JGB794 MBP-S 750 60 BK

JGB794

21648200

JGB795 MBP-S 750 60 BK

JGB795

21646800

JGB794 MBP-T 750 60 BK

JGB794

21649900

JGB795 MBP-T 750 60 BK

JGB795

21647500

JGB794 MBW 750 BK

JGB794

21650500

JGB795 MBW 750 BK

JGB795
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