
ClassicStreet – a múlt
hangulata a jövő
formavilágával
ClassicStreet oszlopkarok

A ClassicStreet a 20. századi utcai lámpatestek jól ismert szépségét életre keltve

egyesíti az elegáns külsőt a korabeli lámpatestek apró részleteivel, és közben

megfelel az utcai világítás modern követelményeinek is. Habár a múlt hangulatát

idézi, a ClassicStreet a jövő formavilágával ölt alakot. Finoman ívelt külsejének, az

egyedi oszlopkaroknak és oszlopoknak köszönhetően modern hatást kelt, mely

szebbé varázsolja városunkat, és jellegzetes, kellemes éjszakai és nappali

környezetet teremt. Ez nemcsak a hagyományos, történelmi városrészekre igaz,

hanem a modernebb városi környezetekre is. LED rendszerének köszönhetően a

ClassicStreet kiemelkedő szintű világítási teljesítményre és energiatakarékos

működésre képes.

Előnyök
• Hagyományos utcai lámpatestek által ihletett jellegzetes, korabeli kialakítás

• A hagyományos, történelmi építészeti és a modernebb környezetekbe is beleillik.

• Kategóriájában a legjobb világítási paraméterek és energiatakarékosság

Szolgáltatások
• Oszlopcsúcsra rögzíthető és függesztett változatban kapható

• Egyedi ClassicStreet oszlopkarok és oszlopok

• Minden Philips és fejlett közvilágítási rendszerrel kompatibilis

• Optimalizált optika a hatékony és kellemes világítás érdekében

Alkalmazás
• Városközpontok

• Utak és utcák

• Lakóövezetek

• Parkok és terek
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Versions

ClassicStreet brackets-JGB794

MBP-S 60P

ClassicStreet brackets-JGB794

MBP-T 60P

ClassicStreet brackets-JGB794

MBW

ClassicStreet brackets-JGB795

MBP-S 60P

ClassicStreet brackets-JGB795

MBP-T 60P

ClassicStreet brackets-JGB795

MBW

Méretezett rajza
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Méretezett rajza

Termék részletei

ClassicStreet_brackets-JGB795-

DP05

ClassicStreet_brackets-JGB794-

DP06

Tenon and cap versions Suspended and post top versions

Tanúsítvány és alkalmazási területek

CE-jelölés Igen
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Általános információ

Order Code Full Product Name Termékcsalád kódja

21645100 JGB794 MBP-S 750 60 BK JGB794

21646800 JGB794 MBP-T 750 60 BK JGB794

21647500 JGB794 MBW 750 BK JGB794

Order Code Full Product Name Termékcsalád kódja

21648200 JGB795 MBP-S 750 60 BK JGB795

21649900 JGB795 MBP-T 750 60 BK JGB795

21650500 JGB795 MBW 750 BK JGB795

ClassicStreet oszlopkarok
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