
   

Yuh GulvYuh Gulv

Armaturet giver primært et blændfrit, nedadrettet, direkte
lys. Skærmens vinkling kan justeres for at optimere

lysfordelingen. Den smalle åbning i toppen af skærmen
giver en blød, opadrettet stemningsbelysning. Et

mekanisk system giver stor bevægelsesfrihed, så lyset
altid kan indstilles i den ideelle position i arbejdsområdet,

stuen m.m. Indbygget LED-teknologi leverer lys af høj
kvalitet med trinløs dæmpning fra 15 til 100%.

Timerfunktion til automatisk slukning af lyset efter et vist
tidsrum – mulighed for valg mellem slukket/4 timer/8

timer. Funktion til indstilling af fast lysniveau, hver gang
lampen sluttes til lysnettet. I den øverste del af røret er
der en knap, der fungerer som kontakt og lysdæmper.

GamFratesiGamFratesi
GamFratesis design får deres kreativ drivkraft fra en blanding af tradition og innovation forenet i en
eksperimentel tilgang til de valgte materialer og teknikker. Stine Gam og Enrico Fratesi er forankret i hver
sin kultur og trækker således både på klassisk danske møbelkunst og håndværkstradition og den
klassiske italienske intellektuelle og konceptuelle tankegang.
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Product infoProduct info
InformationInformation

Afbryder integreret i lampen, som styrer funktionerne. Ved tænk/sluk tones lyset ind/ud. Trinløs dæmp af lyset til
ønsket niveau mellem 15% og 100%. Timer-funktion til automatisk slukning, der kan indstilles til 4 timer/8 timer.
Mulighed for indstilling af bestemt lys niveau ved tænd/sluk, aktuel når vægafbryderen anvendes. LED
strømforsyning er monteret eksternt med stikprop. For LED reserve kit kontakt venligst Louis Poulsen. LED
teknologien udvikles løbende. De angivne specifikationer er baseret på nuværende teknologi.

MontageMontage

Ledningstype: Plast. Ledningslængde: 2,5m. Afbryder og dæmpfuktion: På toppen af stander. Timerfunktion:
4timer/8timer. Trinløs dæmp mellem 15 og 100%. LED strømforsyning: Ekstern med stikprop.

OverfladeOverflade

Hvid eller sort. Mat, vådlakeret. Messing/marmor-versioner: Hvid eller sort skærm. Mat, vådlakeret. Klar lak,
stander i børstet messing. Mat marmorfod.

MaterialerMaterialer

Skærm: Støbt aluminium. Fod: Støbt aluminium (vådlakeret) eller børstet marmor. Marmor: Italiensk Nero Margiua
eller hvid Carrara. Stander: Ekstruderet messing (vådlakeret eller klar lak).

Størrelser og vægtStørrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 240 x 1400 x 240 Maks. 5,3 kg

KlasseKlasse

Tæthedsklasse IP20, Isolationsklasse II.

LyskildeLyskilde

LED 2700K 10W 
Lumen: 446

InformationInformation

Afbryder integreret i lampen, som styrer funktionerne. Ved tænk/sluk tones lyset ind/ud. Trinløs dæmp af lyset til
ønsket niveau mellem 15% og 100%. Timer-funktion til automatisk slukning, der kan indstilles til 4 timer/8 timer.
Mulighed for indstilling af bestemt lys niveau ved tænd/sluk, aktuel når vægafbryderen anvendes. LED
strømforsyning er monteret eksternt med stikprop. For LED reserve kit kontakt venligst Louis Poulsen. LED
teknologien udvikles løbende. De angivne specifikationer er baseret på nuværende teknologi.

ProduktfamilieProduktfamilie

Product variantsProduct variants
FarveFarve MontageMontage LyskildeLyskilde

 Hvid Hvid fod LED 2700K 10W

 Messing/hvid Hvid marmor fod

 Messing/sort Sort fod

 Sort Sort marmor fod
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DesignDesign
GamFratesi

VægtVægt
Min.: 4.25 kg Maks.: 5.3 kg

OverfladeOverflade
Hvid, Messing/hvid, Messing/sort, Sort

LysdistributionsdiagramLysdistributionsdiagram
CartesianCartesian IsoluxIsolux PolarPolar

Reservedele & tilbehørReservedele & tilbehør

ProductProduct Variant numberVariant number

Adaptor 12V sort 5744164867

Adaptor 12V hvid 5744164870
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