
Brite
Flexibel och kraftfull LED belysning
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Ett klart sinne ger 
perfekta resultat 
Under en mjukt formgiven armatur flödar ljuset 
ner på din arbetsplats. Här skapas utrymme för 
kreativitet och precision. Varje dag.

Tänk att se fram emot att gå till jobbet varje dag. Att varje dag ha 
förmånen att kunna arbeta under optimala förutsättningar. Att vara 
sitt bästa jag. När arbetsdagen är slut känner du dig fortfarande 
energifylld och glad eftersom din hjärna inte förbrukat onödig  
energi på att anpassa ögonen. Det här är en armatur med full  
fokus på ljuskvalitet.

Brite lyser upp din arbetsdag.

Handmade
in Sweden
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Brite

Mjuk formgivning styr ljuset
Dubbla parallellgående ljuskällor styr ljuset in mot mitten 
där det blandas och skapar ett mjukt och skuggfritt ljus.  
Med fjärrkontrollen, som finns som tillval, har du full kontroll 
över ljusstyrka och kan dimra flimmerfritt. Brite är framtagen 
av industridesigners med lång erfarenhet av ljusdesign  
och ljusergonomi.

Ljuskvalitet framför allt
Brite har ett bländ-, skugg och flimmerfritt ljus som form-
ligen flödar och gör dig pigg och glad. Det är en armatur i sin 
renaste form med ett enastående ljus. Och du kommer att 
kunna avnjuta det länge, Brite har en brinntid på cirka  
50 000 timmar.

Designad prislapp
När vi designade Brite utgick vi från prislappen först. Vi 
ville skapa en prisvärd basarmatur av yppersta världsklass. 
Resultatet blev Brite, med extra allt när det kommer till 
ljuskvalitet, inget annat.

Underhållsfri och hygienisk
Tack vare de inbyggda, högkvalitativa LED-modulerna har 
vi kunnat kapsla in konstruktionen. Det gör att smuts och 
bakterier inte kan ta sig in och armaturen blir nästintill 
underhållsfri. Dessutom avskärmas elektriska magnet- och 
växelfält av den gedigna konstruktionen i aluminium.

Produkt BR80 BR40 BR160

Ljuskälla LED 106 W LED 53 W LED 212 W

Ljusstyrka 8 000 lux/0.6 m 4 800 lux/0.6 m 3 850 lux/1.2 m

Färgtemperatur 3 000 K RA > 90 alt. 6 500 K RA86 3 000 K RA > 90 alt. 6 500 K RA86 3 000 K RA > 90 alt. 6 500 K RA86

Mått 1 200 x 235 x 45 mm 640 x 235 x 45 mm 1 200 x 650 x 45 mm

Vikt 5 kg 3 kg 2 x 5 kg

Brite Mid Brite Duo


