PRODUKTOVÝ LIST

Název

BONBORI OUTDOOR SMALL

Typ

stojací svítidlo, venkovní svítidlo

ID

PC1166

Popis

Technický popis

První outdoorová kolekce od Brokis je Bonbori, kterou navrhla světoznámá japonská designérka Fumie Shibata. Osvětlení
Bonbori je inspirováno tradičními papírovými lampami, které lemují cesty ke svatyním a chrámům, během každoročních
festivalů založených na cyklu pěstování rýže. Název BONBORI vychází nejenom z japonské tradiční lampy „bonbori“, ale
také představuje jemné světlo, které vychází zevnitř zasněžených jeskyň. První kolekce pro venkovní osvětlení od Brokis
splňuje bezpečnostní a technologické požadavky IP54 pro venkovní osvětlení. Jednoduchá konstrukce z ušlechtilé nerezové
oceli je povrchově upravená práškovaným lakováním, které je šetrné k životnímu prostředí a zajišťuje prvotřídní odolnost proti
vnějším vlivům venkovního prostředí. Snadno odnímatelný světelný zdroj LED, který vydrží i pod bodem mrazu, vrhá jemnou
záři skrz difuzor a otvory vyřezané laserem v nerezové oceli. Iluzi jemného světla připomínající tradiční lampiony nebo jemné
měkké světlo vycházející z jeskyň dotvoří jedinečný kus ručně foukaného stínidla. Skleněné stínidlo je utvořeno v několika
vrstvách sklovin, přičemž každé z nich věnují vyfouknutím do formy sklářští mistři mimořádnou pozornost. Barva skla je
dodávána v opalínu a opálu, zatímco kovová základna je v dispozici v černé matované, měděné metalické matované a šedé
metalické matované. Světlo je zkonstruováno pro připojení pomocí podzemního vedení. Kolekce Bonbori vzdává holt
japonskému tradičnímu lampionu a znázorňuje díky ručně foukanému sklu a zručnosti sklářů malebnou scenérii slabého,
měkkého světla, při které si vychutnáte kouzlo oslavné atmosféry v noci na zahradě či terase.
První kolekce pro venkovní osvětlení od Brokis splňuje bezpečnostní a technologické požadavky IP54 pro venkovní osvětlení.
Jednoduchá konstrukce z ušlechtilé nerezové oceli je povrchově upravená práškovaným lakováním, které je šetrné k
životnímu prostředí a zajišťuje prvotřídní odolnost proti vnějším vlivům venkovního prostředí. Snadno odnímatelný světelný
zdroj LED, který vydrží i pod bodem mrazu, vrhá jemnou záři skrz difuzor a otvory vyřezané laserem v nerezové oceli. Iluzi
jemného světla připomínající tradiční lampiony nebo jemné měkké světlo vycházející z jeskyň dotvoří jedinečný kus ručně
foukaného stínidla. Skleněné stínidlo je utvořeno v několika vrstvách sklovin, přičemž každé z nich věnují vyfouknutím do
formy sklářští mistři mimořádnou pozornost. Barva skla je dodávána v opalínu a opálu, zatímco kovová základna je v
dispozici v černé matované, měděné metalické matované a šedé metalické matované. Světlo je zkonstruováno pro připojení
pomocí podzemního vedení.

Barva skla
šedá kouřová - transparentní sklo
hnědá kouřová - transparentní sklo
opalín
triplex opál

A
A
A
A

CGC516
CGC538
CGC38
CGC39

A

CGSU66

A
A
A

CCS846
CCS2748
CCS2749

A

CEB2750

Povrchová úprava skla
lesklý povrch skloviny

Povrch montury
kov - černý matný komaxit
měděná metalická matovaná
šedá metalická matovaná

Doporučené zdroje
230V, E27, 12W, 2800K, 750lm, RA90, 360°, DIM

