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FAKTA

LOOP LIGHT

# 136

Et enkelt og fleksibelt rummøbel til indoor/outdoor. Loop m. lys

kan anvendes i en række sociale og kulturelle sammenhænge

til at foretage et uformelt ophold, hvile eller bevægelse på, i

eller omkring - til 4-6 personer.

Om dagen skaber Loop m. lys via sin cirkulære form og

individuelle farve et karakteristisk miljø. Efter mørkets

frembrud gløder hele overfladen via den integrerede LED-

lysslange.

Design: AART Designers
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Standard farver

(nærmeste RAL)

Rød: RAL 3020

Orange: RAL 2003

Gul: RAL 1018

Materiale

Rotationsstøbt polyethylen, 6mm godstykkelse, gennemfarvet og

translucent. Støbt som eet stort emne. UV-bestandigt og robust overfor

påvirkninger som slitage samt vejrlig. Materialet er egnet til granulering

og recycling. Indvendige emner i rustfrit stål til fiksering af lysenhed.

Overflader og friktion

Ved sandblæsning af støbeformen opnås en ru/nubret overflade på det

endelig produkt, hvilket øger friktionen og gør overfladen mindre glat.

Dimensioner

Ydre diameter: Ø1800mm. H400mm.

Indre diameter: Ø1000mm.

Volume: 540 liter.

Siddepladser: 4-6 indvendig / 6-8 udvendig.

I midten er der plads til 1-2 børn.

Lysfunktion

Den integrerede LED-lysslange er monteret midt i ringens center og

gløder gennem den translucente polyethylen med en ensartet luminans i

hele overfladen. Der bør være max. 20 lux i belysningsstyrke i

omgivelserne for at opnå en god lyseffekt.

Lysenhed

Indbygget LED-lysslange (Duralight, Semko godkendt), hvid lysfarve,

4m/10W forbrug for orange/gul og 8m/20W forbrug for rød. Direkte

tilslutning til 230V i el-boks via adgangsluge i bunden. Mulighed for

sløjfning i boksen.

Tæthedsgrad / Levetid

IP44 / LED-lysslange ca. 20.000 timer, svarende til min. 6 år ved lys i alle

de mørke timer

Montage

Står løst eller fastgøres til terræn. Beslag til påboltning/nedstøbning

bestilles separat.

Vedligeholdelse

Produktet tåler de fleste rengøringsmidler og kemikalier og kan med

fordel højtryksrenses. Farven kan fremmes med vinylrens o.lign.

Familie

Loop Arc, Loop Line, Loop.

 

Varenumre

136 0101 Loop m/lys rød / 37kg

136 0103 Loop m/lys orange / 37kg

136 0104 Loop m/lys gul / 37kg

900B2 Beslag til nedgravning/nedstøbning

900B3 Beslag til påbolting

900R Gummifødder


