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Mugav valgus
Glamox C77
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C77 loomise idee oli vaadata tagasi Glamoxi juurte 
juurde ja luua valgus, mis põhineb kaasaegse 
reflektori tehnoloogial ja pakkuda alternatiivi täna 
turul domineerivatele mikroprismaoptikatele. 
Reflektor tagab suurepärase räiguse kontrolli, 
kombineerituna modelleeriva valgusega, mis 
loob ainulaadse ja mugava õhkkonna ruumis. 
Konstruktsioon on kompaktne ja tugev, ümardatud 
nurkade ja tihedate joontega. Koos reflektoritega 
tekitab see korduva mustri, annab harmoonilise 
efekti tervikule.

Disainerid

 Magnus Hjelmås Hans Bleken Rud
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Stiilsed vormid 
kaasaegsele interjöörile

C77 on ümarate nurkadega saledate valgustite sari 
tööstusliku välimusega. Puhast ja kaasaegset disaini täiustab 
korpuse valge värv. Pilkupüüdvalt siledate pindade ja 
reflektoritega valgustite perekond on äratuntav, sulandudes 
samas sujuval interjööri. Need omadused teevad C77-st 
loomuliku valiku kaasaegsetes ruumides nagu kontorid, 
kooliklassid, koridorid ja tööruumid.
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Visuaalseks mugavuseks
Ruumi sobiv valgustus pole oluline ainult nähtavuse 
mõttes – see loob ka spetsiifilise eelised, mis on iga  
interjööri kasutaja jaoks olulised

Näiteks klassiruumis tagab 
õige valgustus parema suhtluse 
õpetajate ja õpilaste vahel. C77
annab rohkem valgust ja paremat
vaatesügavust, mis on eriti kasulik 
koolilastele, kuna nende jaoks on 
ülioluline selgelt näha infot klassi 

tahvlitel ja pabermaterjalidel nende 
töölaudadel. Korralikud visuaalsed 
tingimused aitavad kaasa laste 
peenmotoorika arengus. Madal 
räigus on oluline veendumaks, et 
valgus ei ole liiga hele, seetõttu on 
reflektortehnoloogia suurepärane 

valik koolidele ja kontoritele. Tänu 
sellele võib ennetada peavalu, 
kuid samas tagab sobiva visuaalse 
mugavuse. Värvi muutva valguse  
tehnoloogia lisamine parandab 
ka üldist õhkkonda igas toas, 
keskendumist ja tootlikkust.
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Täielik ja mitmekülgne 
perekond
Lame, futuristlik metallkorpus on saadaval ruudukujulise ja 
ristkülikukujulisena erinevates suurustes, lisaks efektiivne 
hõbemetallik, must või valge reflektoroptika. Iga variandi 
silmatorkav sümmeetria loob suurepärased proportsioonid ja 
erinevad paigaldusvõimalused ühtlustavad valgustusdisaini 
tervikliku lahenduse raames. Painutatud terasraam on eelnevalt 
valgeks värvitud, et tagada korralik ja puhas välimus.
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Võimaluste maatriks
Iga variandi silmatorkav sümmeetria loob suurepärased proportsioonid ja erinevad
paigaldusvõimalused, reflektori värvid ühendavad valgustusdisaini terviklikuks
lahenduseks

Riputatav Pinnapealne SüvistatudOptika

Valge

Hõbedane

Must

Allvalgustid
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C77 reflektoroptika on paigutatud sümmeetriliselt rividesse või ruudukujuliselt, mis 
meenutavad allvalgustite klastreid. Valgusti hajuti ühendab metalliseeritud reflektori jõu 
võimsate LED-valgusallikate vähendatud räigusega mitte ainult otsese langemisnurga, 
vaid ka kogu ruumi tüüpiliste vaatenurkade alt. Uus optiline tehnoloogia tagab silmapaistva 
valguskvaliteedi.

See ülitõhus valgusti ühendab endas küllaldase valgustugevuse ja mugavalt madala 
räiguse. Usaldusväärse toote saab  varustada mitmesuguste erinevate anduritega veelgi 
suuremaks energia säästmiseks. Andurid on valgustitesse diskreetselt sisse ehitatud, luues 
nutika valguslahenduse ja samal ajal vältides visuaalset segadust disainis. Standardne 
värvitemperatuur on 3000 K ja 4000 K, kuid ka värvimuutvad versioonid on saadaval töökoha 
heaolu ja jõudluse edasiseks parandamiseks.

Reflektorlahendus koos silmapaistva 
valguskvaliteediga
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Nutikas ja jätkusuutlik 
valgustus
Kombineerides esmaklassilisi valgusteid
nutika tehnoloogiaga, saame pakkuda 
valgustuslahendusi, mis pakuvad suurt 
kasu ja on kohandatud individuaalsetele 
vajadustele, erinevatele ülesannetele ja 
eesmärkidele.

Päevavalgusele ja kohalolekule reageerimine 
vähendab oluliselt energiakulu, sageli 90% või 
rohkem renoveeritavates projektides. Energia nutika 
kasutamisega pikeneb lisaks paigaldise eluiga. Veel üks 
eelis nutika valgustuse kasutamisel on valguse kvaliteedi 
optimeerimine ja silmapaistva visuaalne mugavuse 
saavutamine tänu lahendusele, mis jäljendab päevavalguse 
omadusi.

Meie seadistusteenusega saab luua professionaalse 
täpsusega erinevaid valgustusstseene hakata paigaldist 
jälgima. Pakume juhtmega ja juhtmevaba valgustuse 
juhtimissüsteeme, mis tagavad suure paindlikkuse ja 
skaleeritavuse ning on lihtsasti paigaldavad ja kasutatavad. 
Kokkuvõttes saate jätkusuutlikuma valgustuslahenduse, 
mis sobitub mis tahes spetsifikatsiooni.

“You define. We connect.”



Lisainfot leiate www.glamox.ee

Glamoxi kontsern

Glamox on Norra tööstuskontsern, mis arendab, toodab ja müüb professionaalseid 
valgustuslahendusi globaalsele turule. Meie eesmärk on pakkuda jätkusuutlikke 
valguslahendusi, mis parandavad inimese jõudlust ja heaolu.

Kõrge jõudlus ja kasutusmugavus
Meie lahendused on loodud ühendama 
suure jõudluse ja jätkusuutlikkuse lihtsuse 
ja kasutusmugavusega, pakkudes ülimat 
kliendikogemust. Kasutame nutikalt uusimat 
tehnoloogiat ja pakume sellele põlvkondadepikkust 
kogemust ning tõelist hoolitsust oma klientide ja 
nende inimeste eest.

Kvaliteetsed kaubamärgid ja pühendunud tugi
Pakume oma lahendusi erinevate kvaliteetsete 
valgustibrändide kaudu. Olenemata kaubamärgist 
on iga kliendi hoolikas jälgimine meie pakkumise 
keskmes. Olgu see tootmishoones, kalalaeval 
või büroohoones, meie eesmärk on pakkuda 
valgustust, mis aitab kaasa meie teenindatavate 
ettevõtete ja seal töötavate inimeste paremale 
elule.


