
PRODUKTOVÝ LIST

Název WHISTLE SET SSM

Typ závěsné svítidlo

ID PC961

Popis Kolekce Whistle je doslova živoucím odkazem na práci sklářů, neboť právě sklářské píšťaly byly inspirací při jejím zrodu.
Průzračné tělo lampy opisuje siluetu kuželu světla a jeho pomyslné srdce tvoří světelný zdroj v podobě bodového reflektoru.
Kovový plášť reflektoru je vyráběn ručním vytlačením do formy. Celkový tvar svítidla Whistle i obnažený kabel vinoucí se jeho
tělem vzhůru definuje jeho techničtější charakter ve zjednodušené ikonické formě. Kolekce sestává ze dvou různě velkých
závěsných lamp a jejich kombinace v setu tří svítidel.

Technický popis Užité technologické postupy vycházejí z několikasetleté tradice a zkušenosti sklářských mistrů. Precizní řemeslná výroba
ručně foukaného skla dodává produktům od společnosti Brokis příznačný a ničím nenahraditelný charakter a jedinečnou
kvalitu. Skleněná stínidla jsou utvářena v několika vrstvách skloviny, přičemž každé z nich věnují před vyfouknutím do formy
sklářští mistři mimořádnou pozornost. V této fázi výroby se totiž až ze 70 % rozhoduje o výsledné kvalitě.Kovový reflektor je
vyroben unikátní, tisíciletími prověřenou technikou kovotlačitelství, která spočívá ve formování plechu zastudena na rotační
formě. Historie této technologie sahá až do doby Keltů. Mistři kovotlačitelé, stejně jako skláři, se tak mohou opřít o
úzkostlivě předávanou tradici a zkušenosti, které dávají výslednému výrobku neoddiskutovatelnou přidanou hodnotu.

Barva skla
transparentní sklo A CGC23
šedá kouřová - transparentní sklo A CGC516
hnědá kouřová - transparentní sklo A CGC538
opalín A CGC38

Povrchová úprava skla
lesklý povrch skloviny A CGSU66

Povrch montury
měď C CCS584
mosaz C CCS69
chrom C CCS275
kov - černý matný komaxit A CCS846
kov - bílý matný komaxit A CCS845
šedá A CCS720
magenta A CCS724
menthol A CCS723

Povrchová úprava baldachýnu
kov - černý matný komaxit A CCSC619
kov - bílý matný komaxit A CCSC618

Způsob Zapojení
BROKIS Konektor A CCM1019

Barva el. vedení
textilní kabel - černý A CECL519
textilní kabel - bílý A CECL521
textilní kabel - světle šedý A CECL1918
textilní kabel - tmavě šedý A CECL520
textilní kabel - magenta A CECL726
textilní kabel - menthol A CECL725



Doporučené zdroje
230V, GX53, 10W, 2700K, 700lm, RA90, 100°, DIM A CEB717

Stmívatelná verze
TRIAC - STANDARDNÍ VERZE A CEDV2865
CASAMBI CBU-TED - PŘÍPLATEK A CEDV2855
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