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Delområde – Arbetsplatsarmaturer

Produktlista nr 2
Produktnummer Produktnamn
711160

Rondo 400 LED

Inkl.
Pris
ljuskälla

Specifikation

20 W LED Ja
4000K

1 995:–

Rondo 400 LED är en stilfull,
flerfunktionell och k ompakt
ljusterapilampa. En k
 ombination
av stål och lätt, g enomskinlig
plast. Armaturen är också enkel
att placera i små utrymmen som
i köket eller på skrivbordet. Den
runda, harmoniska formen ger
en varm känsla av solljus och
sommar.

21% rabatt
ska dras av på
angivna priser.
711250

Rondo LED

12 W LED Ja
4000K

1 350:–

Rondo LED är en s tilfull,
flerfunktionell och k ompakt
ljusterapilampa. En k
 ombination
av stål och lätt genomskinlig
plast. Armaturen är också enkel
att placera i små utrymmen som
i köket eller på skrivbordet. Den
runda, harmoniska formen ger
en varm känsla av solljus och
sommar.

735000

Valovoima
table

30 W LED Ja
4000K

2 895:–

Valovoima är en elegant ljusterapilampa med dimbar LED,
skapad av den finska toppdesignern Harri Koskinen. Konstruerad
för att kunna rikta ljuset lätt
och med en enkel design som
samtidigt gör den lättplacerad på
skrivbordet. Dimmern gör också
ljusmängden lätt att justera.

735010

Valovoima floor 30 W LED Ja
4000K

3 495:–

Valovoima floor är en dimbar
golv- och ljusterapilampa, skapad
av den finska t oppdesignern Harri
Koskinen. Konstruerad för att
kunna rikta ljuset lätt och med
en enkel design som samtidigt
gör den lättplacerad. D
 immern
gör ljusmängden lätt att justera.
Använd som stämningslampa
eller för ljusterapi.

735020

Valovoima Mini

1 995:–

Valovoima Mini är en
multifunktionell och m
 ycket
kompakt ljusterapilampa. Det
eleganta läderbandet gör att
du enkelt hänger ljuskällan
var du vill. Det finns också en
hållare i trä med m
 agnetisk
fästanordning för placering på
bordet. Användbarhet, snygg
finish och kompakt design gör
Mini till ett utmärkt k
 omplement
för både hem och kontor.

12 W LED Ja
4000K

