
     

    

AJ VeggAJ Vegg

Armaturen sender ut et direkte nedadrettet lys. Vinkelen
og rotasjonsretningen på skjermen kan justeres for å
optimalisere lysfordelingen. Skjermen er malt hvit på

innsiden for å gi et mykt og komfortabelt lys.

Arne JacobsenArne Jacobsen
Arne Jacobsen var født og oppvokst i Købehavn. I 1927 avla han eksamen som arkitekt ved Det Kongelige
Danske Kunstakademi i Købehavn. Etter avlagt eksamen fikk han sin første jobb hos byarkitekten i
København, og to år senere startet han sin egen virksomhet.
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AJ Bord AJ Gulv AJ 50 Vegg

AJ Mini Bord AJ Royal

Product infoProduct info
InformasjonInformasjon

Den hvite versjonen leveres med en hvit ledning. De andre versjonene leveres med en svart ledning.

MonteringMontering

Kabeltype: Plast med støpsel. Kabellengde: 2,4 m. Lysbryter: Bryter i veggboks.

FargeFarge

Rustfritt stål, polert. Hvit, svart, aubergine, mørk grønn, mørk grå, lys grå, midnattsblå, blek petroleum, rustrød, gul
oker, våtlakkert.

MaterialerMaterialer

Skjerm: Trukket stål. Veggboks: Trukket stål. Avskjerming: Stål.

Størrelser og vekterStørrelser og vekter

Bredde x Høyde x Lengde (mm) | 318 x 180 x 125 Max 0,9 kg

KlasseKlasse

Kapslingsgrad IP20. Isolasjonsklasse II

SpesifikasjonsnotaterSpesifikasjonsnotater

Innovasjon av lyskilder pågår. Vi informerer derfor stadig om maks. wattstyrker. Oppdatert liste over anbefalte
lyskilder finnes på www.louispoulsen.com.

LyskildeLyskilde

1x20W E14

InformasjonInformasjon

Den hvite versjonen leveres med en hvit ledning. De andre versjonene leveres med en svart ledning.

ProduktfamilieProduktfamilie
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Product variantsProduct variants
FargeFarge LedningstypeLedningstype LyskildeLyskilde

 Aubergine HVIT PC 1x20W E14

 Gul oker SVART PC

 Hvit

 Lys grå

 Midnattsblå

 Mørk grønn

 Mørk grå

 Pale petroleum

 Rustfritt stål polert

 Rusty red

 Svart
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ProduktbeskrivelseProduktbeskrivelse
Stilren og ikonisk design
Halvt konisk armaturhode
Armaturhodet er festet rett på lampens stang.
Armaturhodet kan dreies og vippes for å rette lyset dit det trengs.
Forskjellige fargevarianter.
Inngår i en produktfamilie for både utendørs og innendørs bruk.

Lys beskrivelseLys beskrivelse
Armaturen avgir blendfritt, rettet lys.
Kombinert direkte og indirekte lys gir rettet lys med myke skygger
Skjermen er hvitlakkert på innsiden for å sikre en myk, behagelig lysfordeling.

DesignDesign
Arne Jacobsen

MaterialeMateriale
Armaturhode og veggboks: spunnet aluminium, 1,5 mm tykt, våtlakkert.
Arm: ekstrudert aluminium, 1,5 mm tykt, våtlakkert.
Monteringsplate: sinkbelagt aluminium 1,5 mm tykt.
Bryter: på/av, sort.
Sokkel: Porselen, E-14-sokkel.

VektVekt
Min: 0.836 kg Max: 0.905 kg

FargeFarge
Aubergine, Gul oker, Hvit, Lys grå, Midnattsblå, Mørk grønn, Mørk grå, Pale petroleum, Rustfritt stål polert, Rusty red, Svart
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LysfordelingsdiagrammerLysfordelingsdiagrammer
CartesianCartesian IsoluxIsolux PolarPolar
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