Lighting

CitySphere uithouders
JDP781 MBP-T 700 76 RAL
Uithouder. 2-arms 180 graden - 700 mm - 76 mm - 60 mm RAL color
In een tijd van snel veranderende sociale activiteiten is elke stad op zoek naar
mogelijkheden om aantrekkelijker, gastvrijer, handiger en veiliger te zijn. CitySphere
is LED-sfeerverlichtingsarmatuur voor opzetmontage die een comfortabele en
aangename sfeer creëert die gebruikers van de openbare ruimte op hun gemak stelt.
Overdag heeft hij een slanke, discrete aanwezigheid en ’s nachts brengt hij stedelijke
ruimten tot leven. CitySphere levert een zichtbaar comfortabele hoeveelheid licht en
geeft de stad haar eigen kenmerkende kleur. CitySphere wordt geleverd met
speciale mastopzetstukken, uithouders en masten, wat ontwikkelaars, voorschrijvers
en beslissers in staat stelt een samenhangende stedelijke identiteit en sfeer te
creëren.

Product gegevens
Algemene informatie

Productgegevens

CE-markering

CE-markering

Volledige productcode

871869693492000

Type beugel

Uithouder. 2-arms 180 graden

Productnaam voor bestelling

JDP781 MBP-T 700 76 RAL

Kleur beugel

RAL color

EAN/UPC - Product

8718696934920

Bestelcode

93492000

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lokale bestelcode

JDP781P0T776

Bevestigingsdiameter

Montageapparaat, diameter 76 mm

Numerator - Aantal per pak

1

Kantelhoek uithouder

0°

SAP-numerator - Dozen per buitendoos

1

Diameter uithouder/armatuur

60 mm

SAP-materiaal

912401451387

Diameter beugel/mast

76 mm

Netto gewicht (per stuk)

11,000 kg

Lengte uithouder

700 mm
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Wijziging van gegevens voorbehouden

CitySphere uithouders

Maatschets

CitySphere brackets JDP780/781
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