
ClassicStreet –
ozvena minulosti,
pripravené pre
budúcnosť
Konzoly ClassicStreet

Svietidlo ClassicStreet, ktoré pripomína ikonickú krásu pouličných lámp 20. storočia,

kombinuje elegantný dizajn s jemnými detailmi starobylých svietidiel, pričom spĺňa

dnešné požiadavky na mestské osvetlenie. Hoci svietidlo ClassicStreet odráža

minulosť, je veľmi dobre pripravené pre budúcnosť. Jeho jemne zaoblený dizajn

spolu so špeciálnymi konzolami a stĺpmi vytvárajú súčasný vzhľad, ktorý skrášľuje

naše mestá a vytvára osobitú a teplú nočnú i dennú atmosféru. Nielen v historických

a tradičných architektonických prostrediach, ale aj v modernejších mestských

prostrediach. Svietidlo ClassicStreet poskytuje vďaka systému LED vynikajúce

úrovne osvetlenia a energetickej účinnosti.

Výhody
• Charakteristický moderný dizajn inšpirovaný klasickými kompletnými súpravami

osvetlenia ciest a ulíc

• Vhodné pre tradičné aj historické architektonické prostredia, ako aj modernejšie

prostredia

• Špeciálne rozhrania pre svietidlo ClassicStreet na optimálne začlenenie do dizajnu

a montáž

Vlastnosti
• Dostupné vo verziách na montáž na vrchol stĺpa a závesnú montáž

• Špeciálne konzoly a stĺpy ClassicStreet

• Kompatibilné so všetkými štandardnými a pokročilými systémami verejného

osvetlenia Philips

• Optimalizovaná optika poskytujúca účinné a príjemné úrovne osvetlenia
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Aplikácie
• Centrá miest

• Cesty a ulice

• Obytné zóny

• Parky a námestia

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
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Rozmerový obrázok

Podrobnosti o produkte

ClassicStreet_brackets-JGB795-

DP05

ClassicStreet_brackets-JGB794-

DP06
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Podrobnosti o produkte

Tenon and cap versions Suspended and post top versions

Schválenie a použitie

Označenie CE Áno

Všeobecné informácie

Order Code Full Product Name Kód radu produktov

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 Kód radu produktov

21648200 JGB795 MBP-S 750 60 BK JGB795

21649900 JGB795 MBP-T 750 60 BK JGB795

21650500 JGB795 MBW 750 BK JGB795
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