
GLAMOX A20

Dekorative løsninger 
med behageligt lys

Dekorativ og elegant

Monteret på væggen eller loftet, giver A20 et attraktivt og dekorativt baggrundslys. Armaturet 
leveres i førsteklasses materialer og elegant, præcis finish. Armaturhuset er formstøbt aluminium og 
er lakeret med grå polyesterpulver (RAL 9006). A20 leveres med en opal satin akryl skærm og fås 
med flere typer lyskilder.

Glamox A20 er en slank og raffineret familie af design armaturer med en moderne form og 
behageligt lys. Det kan leveres med energibesparende løsninger, men vores designere hare først 
og fremmest udviklet et produkt, der udvider muligheden for en gennemført stil i hele byggeriet. 
Glamox A20 er tilgængelig for flere installationsmuligheder: Nedhængt, væg eller loft. Leveres 
i organisk form såsom rør, rund eller firkantet. Det er nemt at lege og kombinere de forskellige 
designs til omgivelserne. Alle varianter fås i forskellige størrelser og wattager.

Glamox A20 er designet af Formel 
Industridesign og har modtaget pris 
fra “Norwegian Design Council” for 
“Design excellence”. Familien er nu 
udvidet med flere nye medlemmer.

Prisbelønnet design 
med nye medlemmer

www.glamoxluxo.dk

BK999516 

Lyskilder:
T5-R, TC-L, TC-D, T5

Forkoblinger:
Elektronisk forkobling (HF)
Analog dæmpning (HFDa)
Digital dæmpning (HFDd)
Digital dæmpning (DALI)

Optik:
OP = Opaliseret plast

Dekorative løsninger med et behageligt lys
Alle vores produkter er dækket af en 
fem års garanti. Se vores webside 
for mere information.

Leg og kombiner. 
Skab dit eget udtryk.

“Designet på A20 har en lang levetid. 
Materialvalg, lysudbytte og formsprog, 
underbygger idéen om det rene klare 
lys. A20 er byggeklodser, der inspirerer 
til mange anvendelsesområder med sit 
enkle, solide præg.”

Design: Sigbjørn Windingstad



En komplet dekorativ serie. Lysdesignere kan nemt planlægge komplette løsninger, 

fra åbne rum, områder med højt til loftet, til korridorer og små uformelle rum. 

A20-P166 er et nedhængt rørformet armatur med et behageligt lys. Tilgængelig i 4 
længder der er anvendeligt i mange applikationer og loftshøjder. Leveres med TC-L eller T5 
lyskilder. 24W-55W. TC-L varianterne leveres med en integreret anodiseret aluminiumsreflektor, 
der giver en effektiv lysfordeling nedad.Alle varianter leveres med en opal satin akryl skærm med 
en diameter på 166mm. Et slankt og stylet nedhængt armatur for direkte og indirekte belysning.

P166 TC-L
Med downlight 
400mm og 600mm længder

P166 T5
650mm, 950mm og 
1250mm længder.

A20-SQ er et firkantet armatur til påbygning med et flot baggrundslys. Dette armatur 
kan både monteres på loft eller væg og fås nu i to størrelser, 300x300mm og 400x400mm. 
Leveres med T5-r, TC-L eller TC-D lyskilder. 22W-55W. Drej armaturet 45 grader for dekorative 
variantioner.

A20-S er et cirkulært armatur for påbygning med et flot baggrundslys, 
der giver en rolig og tiltalende atmosfære. Tilgængelig i 3 størrelser, 
320mm, 420mm og 620mm diameter og kan både monteres på loft 
og væg. Leveres med T5-R eller TC-L lyskilder. 22W-55W. Kombiner 
forskellige størrelser for spændende og dekorativt design.

A20-P er et nedhængt armatur med et elegant lys, der giver et flydende indtryk. 
Tilgængelig i 420mm og 620mm diameter. Leveres med TR-% eller TC-L lyskilder. 22W-55W. 
Det bløde og komfortable op/ned lys skaber et åbent rum, og er særlig effektive i store rum 
med højt til loftet.

For optimerede energibesparelser, kan 
væg og loftmonteret varianter leveres 
med integreret bevægelsessensor og 
dæmpningsmuligheder. En komplet 
oversigt af muligheder kan ses på vores 
hjemmeside.

Energieffektiv


