
Metronomis LED – un
joc de lumini și de
umbre
Stâlpi LED Metronomis

Metronomis LED este prima gamă din lume cu montare în cap de stâlp care oferă o

paletă de efecte de lumină ecologică pentru a adăuga proiectelor o notă

contextuală sau estetică unică. Un joc inovator de reflexii, lumini și umbre creează un

model ecologic pe sol sau pe glob pentru a construi o ambianță suplimentară. Patru

noi designuri iconice, având legătură vizuală și modulară cu Metronomis I, prezinta

elementele esențiale. În timpul zilei, construcția discretă, transparentă, se integrează

în context, indiferent dacă acesta este contemporan sau clasic, în timp ce aspectul

pe timp de noapte este atât funcțional, cât și decorativ. Gama Metronomis LED

flexibilă, modulară, este însoțită de o serie de coloane/stâlpi și de o gamă largă de

sisteme optice și efecte, permițând arhitecților și designerilor de iluminat să creeze

un design de iluminat unificat, uniform, care reflectă totuși diferențele din cultura și

istoria urbană. Asigură un confort vizual de excepție, în același timp optimizând

siguranța

Beneficii
• Designul pur și paleta de efecte luminoase conferă unicitate localității

dumneavoastră

• Asigură un confort vizual de excepție, în același timp optimizând siguranța

• Soluție de iluminat completă și inovatoare cu o identitate comună de design atât

pentru stâlp, cât și pentru aparatul de iluminat

Caracteristici
• Paleta de efecte luminoase pe sol sau din interiorul sau exteriorul globului/

difuzorului face posibilă crearea de diferite ambianțe și marcarea străzilor și

peisajelor urbane printr-o notă vizuală distinctivă.;

• Cinci stâlpi dedicați din aluminiu și lemn, cu înălțimi de 3,5 și 4 metri,

înfrumusețează stilul pur, simplificat, al aparatelor de iluminat
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Cerere
• Centre de orașe și piețe

• Centre comerciale și de afaceri

• Zone rezidențiale și arhitecturale

Versions

YHP657 METRORIGINAL FLANGE PLATE

Cote

Stâlpi LED Metronomis
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