KIVI
Timo Ripatti
Glas Och Trycksvarvad Aluminium / Glass And Spun Aluminium
H 400 mm
D 520 mm
T16R 55W
Kivi, som är finska för sten, är en armaturfamilj i opal glas och trycksvarvad aluminium som
med sina olika utföranden på skärmen bestämmer ljusets karaktär.
I pendelutförande är Kivi som standard tillgänglig i två utföranden, med en liten respektive
stor aluminium skärm.
Beroende på vilken variant som väljs, riktar Kivi ljuset på det sätt som är lämpligast där den
appliceras.
Armaturen med den lilla skärmen ger ett övervägande direktstrålande ljus, medan armaturen
med den stora skärmen ger ett mer direkt ljus.
Kivi finns tillgänglig i tre färger, alt. valfri färg på begäran.
Familjen består av bord-, golv- och pendelarmaturer.
Kivi, which is Finnish for “stone”, is a family of fixtures made in glass and spun aluminium
which, depending of the size of the aluminium shade, can create different characters of the
light.
As a pendant, Kivi is available with two different aluminium shades. Depending on which one
is chosen, Kivi can direct and spread the light in the way that is most suitable for the environment.
The fixture with the smaller shade spreads a soft light around itself while also directing it
downwards, the fixture with the larger shade has a larger downward direction of the light.
Kivi is available in three standard colours or optional.
The family consists of floor-, pendants- and table models.

ART
Låg Skärm / Low Shade
28110-46
28110-47
Hög Skärm / High Shade
28010-46
28010-47

WATT

ÖVRIGT / OTHER

T16R 55W
T16R 55W
1 – 10V

2GX13
2GX13

T16R 55W
T16R 55W
1 – 10V

2GX13
2GX13

Ljuskällor, fabrikat på don och ljusregleringsprinciper kan anpassas efter önskemål.
Light sources, manufacturer of ballast and type of control (e.g. DALI) by request.
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