
     

    

AJ VægAJ Væg

Armaturet udsender et direkte og retningsbestemt lys.
Det vipbare og sideværts indstillelige armaturhoved er
yderligere medvirkende til at optimere lysudsendelsen.

Skærmen er hvidlakeret på indersiden og udsender derfor
et behageligt diffuseret lys.

Arne JacobsenArne Jacobsen
Arne Jacobsen (1902-1971) studerede på Kunstakademiets Arkitektskole i København. Efter den
afsluttende eksamen i 1927 blev han ansat i Stadsarkitektens kontor i København, hvorefter han blot to år
senere åbnede sit eget firma.
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AJ Bord AJ Gulv AJ 50 Væg

AJ Royal AJ Mini Bord

Product infoProduct info
InformationInformation

Den hvide version leveres med hvid ledning. De andre versioner leveres med sort ledning.

MontageMontage

Montering med ledning eller direkte på strømudtag. Med ledning: Ledning med stik. Ledningslængde: 2,9 m.
Afbryder: Tænd/sluk-knap på bagdåse. Uden ledning: Vægholder til montering direkte på strømudtag. Afbryder: To
muligheder. Enten med tænd/sluk-knap på bagdåse eller uden knap på bagdåse og med tænd/sluk på stikkontakt.

OverfladeOverflade

Rustfrit stål, poleret. Hvid, sort, aubergine, mørk grøn, mørk grå, lys grå, midnat blå, lys petroleum, rustrød,
okkergul, vådlakeret.

MaterialerMaterialer

Skærm: Optrukket stål eller rustfrit stål. Bagdåse: Optrukket stål eller dybttrukket rustfrit stål. Arm: Stål eller rustfrit
stål.

Størrelser og vægtStørrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 145 x 180 x 318 Maks. 1,1 kg | 318 x 180 x 125 Maks. 0,9 kg

KlasseKlasse

Tæthedsklasse IP20. Med ledning og stik: Isolationsklasse II uden jording. Til montering direkte på strømudtag:
Isolationsklasse I med jording.

LyskildeLyskilde

1x20W E14

InformationInformation

Den hvide version leveres med hvid ledning. De andre versioner leveres med sort ledning.

ProduktfamilieProduktfamilie
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Product variantsProduct variants
FarveFarve LedningstypeLedningstype LyskildeLyskilde KlasseKlasse Afbryder/kontaktAfbryder/kontakt

 Aubergine Hvid pc 1x20W E14 I -

 Hvid Sort pc II M/AFBRYDER

 Lys grå U/ledning U/AFBRYDER

 Lys petroleum

 Mørk grøn

 Mørk grå

 Natblå

 Okkergul

 Rustfrit stål poleret

 Rustrød

 Sort
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ProduktbeskrivelseProduktbeskrivelse
Ikonisk minimalistisk design
Semi-konisk armaturhoved.
En arm fastgjort til en rund monteringsdel holder armaturhovedet.
Drejbart og kipbart armaturhoved, så lyset kan rettes i ønsket retning.
Forskellige farvevarianter.
Er del af en familie af produkter til indendørs og udendørs brug.

MonteringMontering
Størrelse på bagplade: Ø 120 mm. Monteres på ottekantet 102 mm tilslutningsdåse. (Kun USA)

LysbeskrivelseLysbeskrivelse
Armaturet udsender et blændfrit og retningsbestemt lys.
Kombinationen af direkte og reflekteret lys sikrer et kontrolleret lys med bløde skygger.
Skærmen er lakeret hvid på indersiden for at sikre en blød og behagelig lysfordeling.

DesignDesign
Arne Jacobsen

MaterialeMateriale
Armaturhoved og vægdåse: Optrukket aluminium, 1,5 mm, vådlakeret.
Arm: Ekstruderet aluminium, 1,5 mm, vådlakeret.
Monteringsplade: Zinkbelagt aluminium, 1,5 mm.
Afbryder: Tænd/sluk, sort plast.
Fatning: Porcelæn, E14-fatning.

VægtVægt
Min.: 0.835 kg Maks.: 1.061 kg

OverfladeOverflade
Aubergine, Hvid, Lys grå, Lys petroleum, Mørk grøn, Mørk grå, Natblå, Okkergul, Rustfrit stål poleret, Rustrød, Sort
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LysdistributionsdiagramLysdistributionsdiagram
CartesianCartesian IsoluxIsolux PolarPolar
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