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Behagligt ljus
Glamox C77
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Tanken bakom C77 var att se tillbaka på Glamox 
rötter och skapa ett ljus baserat på modern 
reflektorteknologi och erbjuda ett alternativ till 
de mikroprismor som dominerar marknaden idag. 
Reflektorn ger utomordentlig bländningskontroll 
kombinerat med ett ljus som skapar en unik och 
behaglig atmosfär i rummet. Konstruktionen 
är kompakt och solid, med rundade hörn och 
strama linjer. Detta, tillsammans med reflektorns 
återkommande mönster, skapar en harmonisk 
effekt till helheten. 

Designers

 Magnus Hjelmås Hans Bleken Rud
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Eleganta former för 
moderna interiörer

C77 är en serie av smäckra armaturer med rundade hörn 
och ett industriellt utseende. Den stilrena moderna designen 
förstärks av den vita färgen på stommen. De iögonfallande 
släta ytorna på ramen och reflektorerna gör denna 
armaturfamilj igenkännlig samtidigt som den sömlöst smälter 
in i interiören. Dessa funktioner gör C77 till ett naturligt val 
för moderna utrymmen som kontor, klassrum, korridorer och 
arbetsytor. 
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För din visuella komfort
Den rätta belysningen i ett utrymme är viktigt inte bara 
när det gäller ljusförhållanden – utan det skapar också 
specifika fördelar som är betydande för användarna i deras 
arbetsmiljö. 

Rätt belysning av ett klassrum, 
till exempel, möjliggör för bättre 
kommunikation mellan lärare och 
elever. C77 ger mer ljus och ett 
bättre djupseende vilket är särskilt 
fördelaktigt för skolbarn eftersom 
att det är viktigt för dem att 
tydligt se informationen på svarta 

tavlan och på sina skrivbord. Rätt 
synförhållanden bidrar också till 
att förbättra utvecklingen av barns 
finmotorik. Bländskydd är viktigt 
för att se till att ljuset inte är för 
starkt, vilket är anledningen till 
att reflektorteknik är ett utmärkt 
val för skolor och kontor. Detta 

kan förhindra huvudvärk och 
säkerställer rätt visuell komfort. Att 
lägga till färgskiftande teknologi kan 
också förbättra atmosfären i varje 
rum, hjälpa koncentrationen och till 
och med öka produktiviteten. 
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En komplett, mångsidig 
familj
Den platta, futuristiska metallstommen finns i kvadratiska 
och rektangulära former och i flera storlekar kombinerat med 
effektiv silvermetallic, svart eller vit reflektoroptik. Varje variants 
slående symmetri skapar utmärkta proportioner och de olika 
monteringsalternativen förenar ljusdesignen till en komplett 
lösning. Den rundade stålramen är målad i vitt för ett snyggt, 
rent utseende. 



125  x1200 150 x1200 300 x1200 312 x1250

475  x 475 600 x 600 625  x 625

125  x1500 200  x1200 300  x1200 160 x160

230 x230

150 x1500 312 x1250
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Oändligt med möjligheter
Varje variants slående symmetri skapar utmärkta proportioner och de olika 
monteringsalternativen och bländskyddsfärgerna förenar ljusdesignen till en 
komplett lösning. 

DownlightsPendlad Utanpåliggande InfälldOptiker

Vit

Silver

Svart



1312

C77:s reflektorer är arrangerat symmetriskt i rader eller kvadratiska former som liknar kluster av 
downlights. Armaturens diffusor förenar sina krafter med de metalliserade reflektorerna för att 
minska bländning från de kraftfulla LED-ljuskällorna, inte bara från en direkt infallsvinkel utan också 
från vanliga betraktningsvinklar i hela rummet. Den nya optiska teknologin garanterar enastående 
ljuskvalitet. 

Denna högeffektiva armatur kombinerar en stor ljuseffekt med komfortabelt låga bländningsvärden. 
Den tillförlitliga produkten kan utrustas med en rad olika sensorer för att säkerställa ännu mer 
energibesparingar. Sensorerna är diskret integrerade i armaturerna, vilket skapar en smart lösning 
utan att störa det visuella uttrycket i designen. Färgtemperaturen kommer som standard i 3000 
och 4000 K men Tuneable White-versioner finns också tillgängliga för att ytterligare förbättra 
välbefinnandet och prestationsförmågan på arbetsplatsen.

En reflektorlösning med enastående  
ljuskvalitet
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Smart, hållbar belysning
Genom att kombinera premiumarmaturer 
med smart teknik kan vi erbjuda 
belysningslösningar som ger stora fördelar 
och som är skräddarsydda efter individuella 
behov, olika uppgifter och syften. 

Funktioner som dagsljus- och närvaroavkänning minskar 
energiförbrukningen drastiskt, ofta med 90% eller mer  
i ombyggnationer. Med smart energianvändning förlängs 
även installationens livslängd. En annan fördel med att 
använda smart belysning är att optimera ljuskvaliteten och 
uppnå enastående visuell komfort tack vare lösningar som 
efterliknar dagsljusets egenskaper. 

Med våra driftsättningstjänster kan olika ljusscener och 
övervakningsfunktioner installeras med professionell 
precision. Vi erbjuder trådbundna och trådlösa 
ljusstyrningssystem som säkerställer stor flexibilitet 
och skalbarhet och är lätta att installera och använda. 
Sammantaget får du en mer hållbar belysningslösning som 
kan anpassas för att möta vilken specifikation som helst. 

“You define. We connect.”



För mer info, gå in på www.glamox.com

Glamoxgruppen

Glamox är en norsk industrikoncern som utvecklar, tillverkar och distribuerar 
professionella belysningslösningar för den globala marknaden. Vår mission är att 
tillhandahålla hållbara belysningslösningar som förbättrar människors prestanda och 
välbefinnande.

Hög prestanda och användarvänlighet
Våra lösningar är designade för att kombinera 
hög prestanda och hållbarhet med enkelhet 
och användarvänlighet, vilket ger en överlägsen 
kundupplevelse. Vi använder den senaste 
teknologin på ett smart sätt och förser den 
med generationer av erfarenhet och genuin 
omsorg för våra kunder.

Kvalitetsmärken och hängiven support
Vi erbjuder en rad olika högkvalitativa varumärken 
av belysningsprodukter. Oavsett varumärke, är 
den nära uppföljningen av varje kund, kärnan 
i vår verksamhet. Oavsett om det är i en 
produktionsanläggning, ett fiskefartyg eller en 
kontorsbyggnad är vår ambition att tillhandahålla 
belysning som bidrar till ett bättre liv för de 
företag vi betjänar och för de människor som 
arbetar där.


