
Metronomis LED – een
spel van licht en
schaduw
Metronomis LED BDS670

Metronomis LED is de eerste reeks paaltoparmaturen ter wereld die een palet van

lichteffecten biedt waarmee aan projecten een unieke contextuele of esthetische

touch verleend kan worden. Een innovatief spel van reflectie, licht en schaduw

schept op de grond of in het armatuur een patroon voor extra sfeer. Vier nieuwe

iconische ontwerpen, met een visuele en modulaire link naar Metronomis I, zijn

beperkt tot de wezenlijke elementen. Overdag past het discrete, transparante

ontwerp naadloos in zijn omgeving, terwijl het ´s nachts juist functioneel en

decoratief overkomt. De flexibele, modulaire Metronomis LED wordt geleverd met

een hele reeks masten en een grote verscheidenheid aan optieken en effecten.

Architecten en verlichtingsontwerpers zijn hiermee in staat een uniform, consistent

verlichtingsontwerp te maken dat de verschillen in stadscultuur en historie

benadrukt.

Voordelen
• Puur ontwerp en een palet aan verlichtingseffecten om uw stad iets unieks te

geven

• Biedt een uitzonderlijk visueel comfort en optimaliseert tegelijk de veiligheid

• Complete en innovatieve verlichtingsoplossing met een gezamenlijke

vormgevingsidentiteit voor zowel mast als armatuur

• Voorzien van Servicetag, een uniek systeem op basis van QR-codes waarmee elke

afzonderlijke armatuur kan worden geïdentificeerd en dat informatie biedt over

onderhoud, installatie en reserveonderdelen
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Kenmerken
• Een heel palet van verlichtingseffecten op de grond of op binnen- of buitenkant

van de schaal maakt het mogelijk verschillende sferen te scheppen en ervoor te

zorgen dat straten en stadsbeelden zich visueel onderscheiden

• Alle voordelen van LEDGINE (hoge energiebesparingen, praktisch en

opwaardeerbaar, behoud van uitstekende lichtkwaliteit gedurende de levensduur,

veelzijdig toepasbaar)

Toepassing
• Stadscentra en pleinen

• Commerciële en zakencentra

• Woonwijken en architecturale omgevingen
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