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Rigtigt lys på kontoret
Betydningen af gode belysningsløsninger i kontormiljøer
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Et kontormiljø kan lyses op på mange måder. I årtier har vi designet innovative belysningsprodukter 
og –koncepter med henblik på at forbedre belysningen på arbejdspladsen med særlig 
hensyntagen til individuelle behov.

God kontorbelysning reducerer risikoen for helbredsproblemer, øger sikkerheden og forbedrer produktiviteten. Den 
bidrager til et behageligt, fleksibelt og stimulerende arbejdsmiljø. Og sparer energi og penge.

Kontorbelysningskonceptet fra Glamox Luxo står for:

•	 Belysning	på	arbejdspladsen,	der	er	tilpasset	individuelle	behov.
•	 Energibesparende	produkter	og	løsninger
•	 Maksimal	fleksibilitet	for	brugere	og	ejere	af	bygninger.

Belysning på arbejdspladsen, der er tilpasset individuelle behov.
Mennesker	har	forskellige	behov,	afhængig	af	deres	alder	og	den	type	arbejde,	de	udfører.	Vi	tilbyder	moderne	
belysningsprodukter, der kan justeres individuelt, inklusive ergonomiske skrivebordslamper, standerlamper og sofistikerede 
generelle belysningsprodukter med moderne belysningskontrol-funktioner. 

Energibesparende produkter og løsninger
Vi	har	længe	været	forløbere	inden	for	udvikling	af	energibesparende	produkter	baseret	på	den	allernyeste	teknologi,	
så som LED-moduler, T5-lamper og elektroniske HF-ballaster. Da elektricitet er langt den største udgift til kontorbelysning, 
er investeringer i energieffektive produkter hurtigt betalt.

Maksimal fleksibilitet for brugere og ejere af bygninger
Med	vores	belysningsløsninger	er	det	nemt	at	flytte	arbejdsstationer	og	ændre	et	kontors	indretning.	Arbejdsstationer,	
der er lyst op af Glamox Luxo, tilpasses nemt nye brugere. Det er særligt attraktivt for dynamiske virksomheder, hvor 
kontorindretningen jævnligt ændres. 

Investeringer 20%

Vedligeholdelse	20%

Elektricitet 60%

Verdens mest energieffektive kontorbelysning!
Eksempe l: 	 Ved	 a t 	 kombine re	 Reed	 med	 en	 a f 	 vo res	
energibesparende LED-arbejdslamper er det muligt at skabe 
perfekte løsninger til individuelle behov, samtidig med at der 
spares energi og penge. I et cellekontor på 10 m² vil en 1x35W 
Reed plus en 6W Ovelo arbejdslampe have en installationseffekt 
på under 5W pr. m² og stadig give den krævede belysning i 
henhold til DS700-normen. Flere detaljer på side 9.

God kontorbelysning er vigtig

Elektricitetsudgiften er klart den største udgift inden for 
kontorbelysning. Investering i belysningsprodukter udgør 
kun	20	%	af	de	samlede	udgifter.	Vedligeholdelse	og	
belysningskilder udgør 20 %. Elektricitet udgør 60 %. 

Reed nedhængt armatur

Ovelo arbejdslampe
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Arbejdsområde	:	>	500	lux

Omgivelsesområde : 200 lux

Belysningen	på	arbejdsstationen	er	langt	vigtigere,	end	de	fleste	forestiller	sig.	Vores	arbejdsmiljø,	
arbejdspræstationer og velvære påvirkes af lyset. 

En lang række tilfælde af hovedpine, nakke- og ryglidelser og overanstrengelse af øjnene skyldes dårlig belysning. 
Når belysningen er dårlig kompenserer kroppen, og vi indtager usunde stillinger for at se godt.

Kontorbelysningsløsninger fra Glamox Luxo er designet med henblik på at forebygge disse problemer ved at kombinere 
optimal generel belysning med individuel lyskontrol.

Energieffektive arbejdsbelysninger – nøglen til reduceret generel belysning.
Igennem de seneste par år har vi designet, udviklet og produceret en ny generation af arbejdslamper med lysemitterende 
dioder (LED) i stedet for traditionelle lyskilder. De anvender kun en brøkdel af den energi, som traditionelle lamper 
kræver, og giver fremragende lysproduktion samt klart, varmt lys.

Ved	at	placere	en	arbejdsbelysning	ved	hver	arbejdsstation	giver	vi	ikke	kun	hver	enkelt	en	god,	ergonomisk	korrekt	
belysningsløsning. Det muliggør også en væsentlig reduktion af rummets generelle belysning.

Glamox C20-P4

Individuelle behov

Opfyldelse af individuelle behov. 
Mennesker	har	forskellige	behov,	afhængig	af	deres	alder	
og den t ype arbejde, de udfører. For eksempel kræver 
avislæsning	meget	mere	lys	end	computerarbejde.	Moderne	
lyskontrolfunktioner, der er indbygget i armaturerne, gør det 
muligt at regulere lyset individuelt med meget lave omkostninger.

Ly
sb

eh
ov

Alder

Lysbehovet ændres med alderen. En 60-årig 
behøver 5-6 gange mere lys end en 20-årig.

Personlig arbejdsbelysning er en af de vigtigste 
faktorer for opnåelse af et godt arbejdsmiljø. 
Ergonomisk designede skrivebordslamper 
fordeler lyset jævnt over arbejdsområdet. En vigtig 
egenskab ved dem er, at de hindrer blænding 
og reflekser og ikke generer kolleger. Den jævne 
fordeling af lys letter overgangen mellem lyse og 
mørke områder på arbejdsbordet og bevirker, at 
dine øjne kan arbejde i et konstant, behageligt lys.
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Vores	produkter	er	konstrueret	med	effektive	reflektorer	og	kvalitetsoptik	og	indeholder	effektive	
elektroniske	komponenter	og	lyskilder.	Alle	vores	generelle	belysningsprodukter	fås	med	
sensorteknologi og moderne lysstyringssystemer, der gør det muligt at skabe forskellige områder 
og rammer i et dynamisk kontormiljø.

Dagslyssensorer
Dagslyssensorer dæmper belysningen, når solen skinner ind gennem vinduerne. Dagslys er selvfølgelig vores optimale 
lyskilde. Det udnytter moderne arkitektur ved at tilbyde løsninger, der lader en maksimal mængde dagslys komme ind i 
bygningen.	Automatisk	dæmpning	af	belysningen	ved	hjælp	af	dagslyssensorer	sparer	penge	i	enhver	erhvervsbygning!

Levit fritstående armaturer

Ninety arbejdslamper

Energibesparende lyskontrol 

Bevægelsesfrihed!
I dynamiske virksomheder ændres kontorindretningen jævnligt. 
Denne kombination af fritstående lamper og arbejdslamper 
er nem at installere og flytte rundt på og kan uden besvær 
anbringes, så den passer til den enkeltes behov.
Perfekt til dynamiske organisationer.

Bevægelsesmelding
Bevægelsesmeldere slukker lyset, når en arbejdsstation forlades. Dette er specielt effektivt i cellekontorer, hvor der kan 
dokumenteres over 50 % besparelse. Bevægelsesmelding er en effektiv energibesparende foranstaltning i korridorer, 
forhaller og andre områder, der ikke bruges konstant.
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Verdens	mest	energieffektive	
kontorbelysning!

Her er to eksempler på energieffektive løsninger til cellekontorer, hvor der anvendes en kombination 
af moderne generelle belysningsprodukter og ergonomiske LED-arbejdslamper. Begge løsninger 
giver korrekt belysning i henhold til kravene i DS700-normen. 

EKSEMPEL 1: 10,4 M² KOntOrcELLE MED inDByggEt arMatur Og LED-arBEjDSLyS
Denne	løsning	med	indbygget	Modul-armatur	giver	rigeligt,	direkte	lys,	og	kontoret	får	et	enkelt,	æstetisk	udseende	
med rene linjer og fremragende generel belysning. Den mikroprismatiske optik spreder lyset med bløde overgange 
mellem rummets overflader. Kombinationen med et LED-arbejdslys giver fremragende belysning på arbejdsstationen. 
Et indbygget armatur er et rigtigt godt valg til kontorer med lavt loft.

EKSEMPEL 2: 10,4 M² KOntOrcELLE MED nEDhængt arMatur Og LED-arBEjDSLyS
Et nedhængt armatur har en kombination af direkte og indirekte lysspredning, der giver en behagelig generel belysning 
samt arbejdsstation-belysning, når det placeres korrekt. Lyses reflekteres fra loftet og giver en behagelig atmosfære i 
kontorrummet. LED-arbejdslyset giver et fokuseret lysfelt, lige hvor der er behov for det. Denne kombination sammen 
med belysning fra en enkelt Reed lampe er særlig energieffektiv.

Glamox C30-RO indbyggede armaturer

1 Reed pendelaRmatuR 1x35W
1 OvelO 6 W aRbejdslampe

BElysningsDAtA
Omgivelsesområde (0,5m fra væggen) Em 310 LUX
arbejdsområde (0,5m x 0,5m) Em 660 LUX

instAllEREt	EffEkt
47W. Watt pr. m² : 4,5

ENERGIFORBRUG
11,3 kwh pr. m² pr. år, uden sensorer (2500 timer/år) 
Med auto on/off sensor: 5,6 kwh pr. m² pr. år (50% reduktion)
Med auto on/off og dagslyssensor: 3,4 kwh pr. m² pr. år (70% reduktion)

1 mOdul micRO 300 2x28W
1 OvelO 6 W aRbejdslampe

BElysningsDAtA
Omgivelsesområde (0,5m fra væggen) Em 313 LUX
arbejdsområde (0,5m x 0,5m) Em 773 LUX

instAllEREt	EffEkt
67W. Watt pr. m² : 6,44

ENERGIFORBRUG
16,1 kwh pr. m² pr. år, uden sensorer (2500 timer/år) 
Med auto on/off sensor: 8,05 kwh pr. m² pr. år (50% reduktion)
Med auto on/off og dagslyssensor: 
4,83 kwh pr. m² pr. år (70% reduktion)

Perfekt ligevægt.
Glamox C30-serien giver optimal ligevægt mellem direkte og 
indirekte belysning. En stor lysflade kombineres med effektiv 
centreret optik. Den jævne lysfordeling i kombination med 
fokuseret downlight giver behageligt arbejdslys med maksimal 
virkning og minimal blænding. 
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EKSEMPEL 3: 96 M² KOntOrLanDSKaB MED inDByggEDE arMaturEr Og LED-arBEjDSLyS
Armaturer,	der	er	indbygget	i	loftet,	giver	direkte	lys	og	et	enkelt,	æstetisk	udseende	med	rene	linjer	og	fremragende	
generel belysning. På grund af den mikroprismatiske optik, der reducerer lysintensitet og blænding og giver bløde 
overgange mellem rummets overflader, er det muligt at flytte rundt på arbejdsstationer i kontorlandskabet. Suppleringen 
med LED-arbejdslys sikrer optimale belysningsforhold ved hvert skrivebord.

EKSEMPEL 5: 96 M² KOntOrLanDSKaB MED nEDhængtE arMaturEr Og LED-arBEjDSLyS
Nedhængte armaturer kombinerer direkte og indirekte lysfordeling og giver en behagelig generel belysning samt 
arbejdsstation-belysning. Lyset reflekteres fra loftet og giver en behagelig atmosfære i kontorrummet. Denne kombination 
sammen med belysning fra en enkelt Reed lampe er særlig energieffektiv. Den mikroprismatiske optik gør det muligt at 
flytte arbejdsstationer rundt inden for kontorlandskabet uden at flytte armaturerne. LED-arbejdsbelysning giver fokuserede 
lysfelter, hvor der er behov for det.  

EKSEMPEL 4: 96 M² KOntOrLanDSKaB MED StanDErLaMPEr Og LED-arBEjDSLyS
Fuld fleksibilitet og lave installationsomkostninger karakteriserer standerlampen, som man nemt kan afbryde strømmen til 
og flytte til et andet sted. En kombination af direkte og indirekte lysfordeling giver en behagelig generel belysning samt 
fremragende arbejdsstation-belysning, især når den kombineres med en af vores LED-arbejdslamper. Standerlampens 
mikroprismatiske optik giver løsningen ekstra fleksibilitet.

EKSEMPEL 6: 96 M² KOntOrLanDSKaB MED inDByggEDE Og nEDhængtE arMaturEr
Denne kombination af indbyggede og nedhængte armaturer er både effektiv og attraktiv, idet den kombinerer direkte 
og indirekte lysfordeling med energieffektivitet og æstetik. C30-armaturerne er indbygget i loftet over gangområderne 
og giver en behagelig ligevægt mellem direkte og indirekte belysning. De nedhængte armaturer er placeret over hver 
arbejdsstation og udstyret med trækafbrydere for individuel lysjustering.

Fire eksempler på energieffektive løsninger til kontorlandskaber, hvor der anvendes moderne 
generelle belysningsprodukter, ergonomiske LED-arbejdslamper og/eller sofistikerede 
lysstyringssystemer.	Alle	løsninger	giver	korrekt	belysning	i	henhold	til	kravene	i	Ds700-normen.

Verdens	mest	energieffektive	
kontorbelysning!

9 Reed pendelaRmatuR 1x35W
9 OvelO 6W aRbejdslampeR

BElysningsDAtA
Omgivelsesområde: (0,5m fra væggen) Em 310 LUX
arbejdsområde: (0,5m x 0,5m) Em 750 LUX

instAllEREt	EffEkt
423W. Watt pr. m² : 4,4

ENERGIFORBRUG 
11,0 kwh pr. m² pr. år, uden sensorer (2500 timer/år) 
Med auto on/off sensor: 7,7 kwh pr. m² pr. år (30% reduktion)
Med auto on/off og dagslyssensor: 5,5 kwh pr. m² pr. år (50% reduktion)

10 GlamOx c20-p4 pendelaRmatuR 1x49W
8 GlamOx c30-R indbyGGet aRmatuR 2x14W

BElysningsDAtA
Omgivelsesområde: (0,5m fra væggen) Em 318 LUX
arbejdsområde: (0,5m x 0,5m) Em 615 LUX

instAllEREt	EffEkt
768W. Watt pr. m² : 8,0

ENERGIFORBRUG 
20,0 kwh pr. m² pr. år, uden sensorer (2500 timer/år) 
Med auto on/off sensor: 12,0 kwh pr. m² pr. år (40% reduktion)
Med auto on/off og dagslyssensor:  8,0 kwh pr. m² pr. år (60% reduktion)

6 levit fRitstående 2x28W
9 OvelO 6W aRbejdslampeR

BElysningsDAtA
Omgivelsesområde: (0,5m fra væggen) Em 380 LUX
arbejdsområde: (0,5m x 0,5m) Em 872 LUX

instAllEREt	EffEkt
420W. Watt pr. m² : 4,37

ENERGIFORBRUG
10,9 kwh pr. m² pr. år, uden sensorer (2500 timer/år) 
Med auto on/off sensor: 7,63 kwh pr. m² pr. år (30% reduktion)
Med auto on/off og dagslyssensor:  
5,45 kwh pr. m² pr. år (50% reduktion)

9 mOdul micRO 300 2x28W
9 OvelO 6W aRbejdslampeR

BElysningsDAtA
Omgivelsesområde: (0,5m fra væggen) Em 326 LUX
arbejdsområde: (0,5m x 0,5m) Em 600 LUX

instAllEREt	EffEkt
603W. Watt pr. m² : 6,3

ENERGIFORBRUG 
15,8 kwh pr. m² pr. år, uden sensorer (2500 timer/år) 
Med auto on/off sensor: 11,1 kwh pr. m² pr. år (30% reduktion)
Med auto on/off og dagslyssensor: 7,9 kwh pr. m² pr. år (50% reduktion)
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Et kontor er mere end det…

TraveLed downlights

Et moderne kontormiljø består af meget mere end individuelle arbejdsstationer i cellekontorer og 
kontorlandskaber.	Vi	tilbyder	komplette	belysningsløsninger	i	hele	bygningen.

Korridorer
Det vurderes, at mere end 30 % af moderne erhvervsbygninger består af korridorer, opgange, forhaller og andre åbne 
områder. Det kræver intelligente belysningsløsninger, der tager hensyn til funktionalitet og energiforbrug. Downlights 
er ofte et godt valg til disse områder.

I korridorer, hvor der sjældent er møbler eller andet, der kan give området karakter, er belysningen særligt vigtig. En 
god belysningsløsning bør give en følelse af plads og retningsvejledning og bidrage til sikker og effektiv bevægelse. 
Vi	tilbyder	ligeledes	en	række	nødbelysningsmuligheder.

Mødeværelser
Mødeværelser	kræver	fleksible	belysningsløsninger,	der	kan	tilpasses	det	forhåndenværende	arbejde:	Det	kræver	gode	
belysningsforhold at læse og skrive dokumenter, mens projektorarbejde bedst udføres i dæmpet belysning. Hvide tavler 
kræver speciel belysning, mens bærbare computere er følsomme over for skarpt lys. 

Til mødeværelser anbefaler vi nedhængte eller indbyggede armaturer til generelle belysningsformål i kombination 
med fremhævet belysning med henblik på dekorative effekter. Lyskontrol er specielt vigtigt. Fjernbetjening og 
forudprogrammerede belysningsscenarier er enkle og attraktive foranstaltninger i mødelokaler.

receptioner
Receptionen giver de besøgende et vigtigt førstehåndsindtryk. Rigtig brug af belysning kan i høj grad bidrage til indtrykket 
af et behageligt og gæstfrit receptionsområde. En kombination af god generel belysning og fremhævet belysning, der 
fokuserer på detaljer, er ofte en perfekt løsning – der gør receptionsområdet til et naturligt mødested for alle.

Receptioner er også en arbejdsplads for receptionisterne. En individuel regulerbar arbejdsbelysning til hver arbejdsstation 
er lige så naturlig som regulerbare stole.

LEDs styrke.
30 % af moderne erhvervsbygninger består af korridorer, 
opgange, forhaller og andre åbne områder. Downlights er ofte 
et	godt	valg	til	disse	områder.	Vores	nye	downlights	med	lED	i	
D20- og Travel-serierne er effektive ud over det sædvanlige, med 
20-30 % energibesparelse i forhold til traditionelle downlights. 
På grund af vores LED lyskilders lange levetid er disse produkter 
praktisk talt vedligeholdelsesfrie.

LED downlights giver besparelser 
på 20-30% af den energi, som 
normale downlights anvender. 
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Produktguide

individuelt justerbar belysning på arbejdspladsen.
I dette kontorlandskab kan alle belysninger reguleres individuelt. De 
nedhængte armaturer har lysdæmpere med trækafbrydere og er 
udstyret med bevægelsesmeldere og dagslyssensorer. De ergonomiske 
arbejdslamper er dæmpbare og udstyret med slukketimere. Disse 
lyskontrolfunktioner skaber fortrinlige arbejdsbetingelser og bidrager 
i høj grad til lavere energiomkostninger.

LED arbejdslamper
Fritstående armaturer
Pendelarmaturer
Indbyggede armaturer
LED Downlights

Reed nedhængte armaturer

Ovelo arbjedslamper

Arbejdslam
per	og	fritstående

Pendelarm
aturer

Indbyggede arm
aturer

LED
 D

ow
nlights
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LED arbejdslamper

Ovelo
Denne imponerende metalarbejdslampe vil med sit unikke design skille sig ud i 
et hvilket som helst kontormiljø. Lampens lyseffekt er særligt god. Den dækkede 
fjederkonstruktion giver en arm med stor rækkevidde og fantastisk fleksibilitet. Dog 
er lampens størrelse beskeden. Ovelo anvender fire moderne, dæmpbare dioder 
på i alt 6 watt, og har endda en timer: Ovelo slukker automatisk efter 8 timer for 
at spare energi.

Farver: Hvid, sort og aluminiumsgrå

ninety
Ninety har vundet flere internationale priser for sit design og sin funktionalitet. Det 
er en ekstremt energieffektiv lampe. Den bruger bare fire 1,5 watt dioder (LED) og 
giver et klart, varmt lys, samtidig med at den sparer energi. Ninety kan dæmpes, har 
et fleksibelt lampehoved og kan monteres på en smart dobbeltvirkende, roterende 
bordfod.

Farver: Hvid, sort og aluminiumsgrå

air LED
Air	lED	er	en	moderne	klassiker	i	luxo-traditionen.	lampens	fjederafbalancerede	arm	
sørger for maksimal rækkevidde samt fleksibilitet. Dens design gør, at lampehovedet 
altid forbliver parallelt med skrivebordets overflade. Lampen har en skulpturel form, 
perfekt balance og bløde bevægelser, som får den til at føles let som en fjer – selvom 
den er lavet af stål.

Farver: Hvid, sort og aluminiumsgrå

Fritstående armaturer

Levit
Levit er en ny standerlampe, der kombinerer energieffektive egenskaber og mikroprismatisk optik med 
fremragende belysning og godt design. Noget af lyset sendes sidelæns gennem en tyk akrylplade, hvilket 
giver en behagelig virkning. Levit fås i sølvgrå, sort eller hvid, med enkelt eller dobbelt lampehoved. En 
ny egenskab er den valgfri supplering med to 4 watt LED-moduler på forsiden af lampehovedet, der giver 
et asymmetrisk spot- eller arbejdslys. 

Leveres med 2 m ledning og stik. Levit er dæmpbar som standard. Det er muligt at få sensorer til lampen. 
En komplet oversigt over tilbehør kan ses på vores webside.

Farver: Hvid, sort eller sølvgrå

terea
Vores	kompakte,	enkeltarms	arbejdslampe	anvender	den	sidste	nye	
lavenergi LED-teknologi. Dens elegante form og slanke design gør den 
særligt velegnet til små arbejdsområder. Lampen har en tilfredsstillende 
lyseffekt, og dens ergonomiske detaljer sørger for optimal belysning af 
computerarbejdspladser. Terea kombinerer energieffektivitet, ergonomi og 
et kompakt design.

Farver: Sort og aluminiumsgrå
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Nedhængte armaturer

reed
Dette nye nedhængte armatur har en bemærkelsesværdigt slank og elegant form samt finish i 100 % aluminium 
med	attraktive	detaljer.	Reed	fås	i	farverne	sort,	hvid	og	sølvgrå.	Armaturet	er	født	et	stk	t5	lyskilde.	t5-lyskilden	i	
kombination med en sølvreflektor og mikroprismatisk optik af høj kvalitet gør Reed til en af de mest energieffektive 
nedhængte armaturer på markedet i dag. 

Leveres med 2,5 m forbindelsesledning og 2 m ledningsophæng. Reed fås med et udvalg af sensorer, 
belysningsdæmpning og LED nødbelysning. En komplet oversigt over muligheder og tilbehør kan ses på vores webside.

Farver: Hvid, sort eller sølvgrå

glamox c20-P4
Glamox C20-P4 har et moderne minimalistisk design, der forstærker broen mellem lys og arkitektur. Sammen med 
kvalitetsmaterialer og –finish betyder det at C20-P4 vil være et attraktivt element i ethvert projekt. Det fås med et bredt 
udvalg af meget effektive optikker og er et yderst funktionsdygtigt element inden for arbejdsbelysning på kontorer og 
uddannelsesinstitutioner.

leveres	med	2,5	m	forbindelsesledning	og	2	m	ledningsophæng.	Armaturet	fås	med	sensorer,	belysningsdæmpning	
og LED nødbelysning. En komplet oversigt over muligheder og tilbehør kan ses på vores webside.

Farver: Hvid eller grå

Mikroprismatisk optik betyder øget fleksibilitet
De f leste produkter i denne produkt vejledning fås med 
mikroprismatisk optik. Den unikke sammensætning af mikroprismatisk 
materiale, som vi anvender, reducerer i høj grad belysningsstyrke 
og blænding. Ikke kun fra indbyggede armaturer, men også 
fra	nedhængte	armaturer,	loftslamper	og	standerlamper.	Vores	
mikroprismatiske optiks blændingsreducerende egenskaber giver 
maksimal fleksibilitet med hensyn til anbringelse af arbejdsstationer. 
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Indbyggede armaturer

Modul Micro
Modul	Micro	er	en	serie	indbyggede	armaturer	med	mikroprismatisk	optik.	Disse	armaturer	
monteres	fuldstændigt	i	niveau	med	loftet.	De	er	faktisk	”usynlige”.	Alligevel	giver	de	en	
fremragende belysning og et indtryk af lys, der kommer lige gennem loftet. Resultatet er 
meget	imponerende!	Den	unikke	komposition	af	mikroprismatisk	materiale	reducerer	i	høj	
grad blænding. Det giver maksimal frihed, når der skal planlægges belysningsløsninger til 
moderne kontormiljøer.

Model	Micro,	der	leveres	med	linect®	koblingssystem	som	standard,	har	værktøjsfri	plug-and-
play-montering.	Modul	Micro	fås	med	et	udvalg	af	sensorer,	forskellige	belysningsdæmpninger	
samt nødbelysning. En komplet oversigt over muligheder og tilbehør kan ses på vores webside.

glamox c30
Glamox C30-serien af indbyggede armaturer giver optimal ligevægt mellem direkte og indirekte 
belysning. En stor lysflade kombineres med effektiv, centreret optik. Den jævne lysfordeling i 
kombination med fokuseret, downlight giver behageligt arbejdslys med maksimal virkning og 
minimal blænding. 

Glamox C30 fås i et bredt udvalg af modeller med forskelligt design og optik samt flere 
muligheder for montering på forskellige typer loft. Der findes ligeledes en model, der rager 
lidt ud fra loftet og således belyser både loft og vægge. 

C30,	der	leveres	med	linect®	koblingssystem	som	standard	og	har	værktøjsfri	plug-and-play-
montering. Glamox C30 fås med et udvalg af sensorer, forskellige belysningsdæmpninger samt 
nødbelysning. En komplet oversigt over muligheder kan ses på vores webside.

Disse produkter er forberedt 
for	linect®	koblingssystem

Disse produkter er forberedt 
for	linect®	koblingssystem
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LED downlights

glamox D20 LED
Den populære D20-downlightserie er udvidet med en energieffektiv LED-udgave. Glamox D20 
LED er en stilfuld og funktionel downlight, der leveres som en komplet enhed med det hurtige 
linect®-forbindelsessystem.	Den	fås	med	firkantede	og	runde	reflektorer	og	produceres	i	to	
forskellige størrelser og med to forskellige lyspakker, 1100 lumen og 2000 lumen.

Glamox D20 LED fås i to forskellige farvetemperaturer eller med CCT-funktionalitet, der gør det 
muligt at regulere farvetemperaturen. En RGB-udgave giver adgang til alle farvekombinationer.

Glamox D20 LED produceres i  dæmpbar udgave og med e t  b red t  udvalg a f 
dekorationsmuligheder samt sensorer og nødbelysning. En komplet oversigt over muligheder 
og tilbehør kan ses på vores webside.

traveLed
TraveLed er en højeffektiv LED-downlight i 100 % aluminium med firkantet eller rund reflektor, 
som fås i sort, hvid eller sølvgrå. Den firkantede downlight fås med bred eller smal lysstråle. 
TraveLed fås med to forskellige LED-moduler med enten 1100 Lumen eller 2000 Lumen og 
i	to	farvetemperaturer	(3000k	eller	4000k).	traveled	leveres	med	det	hurtige	linect®-
forbindelsessystem og et unikt “vip og klik” monteringssystem med magneter for nem montering.

TraveLed fås med ekstra optik og dekorative kvaliteter samt sensorer og nødbelysning. En 
komplet oversigt over muligheder og tilbehør kan ses på vores webside.

Farver: Hvid, sort eller sølvgrå

Disse produkter er forberedt 
for	linect®	koblingssystem
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Alle	vores	produkter	er	dækket	af	en	fem	års	garanti.	
Se vores webside for mere information.

glAMox	luxo	lighting	A/s	
Baldershøj 5 
2635 Ishøj 
Tlf: 70100304 
Fax: 43550270 
Email: info.dk@glamoxluxo.com

www.luxo.dk 
www.glamox.dk

Lys indvirker på mennesker. De rigtige belysningsløsninger hjælper med at skabe en oplevelse 
af behagelige, fleksible og stimulerende arbejdsmiljøer, der øger effektivitet og ydelse, 
samtidig med at de individuelle behov opfyldes. Glamox Luxo Lighting er førende leverandør 
af belysningsløsninger, som tilbyder komplette produktserier til skoler, sundhedsinstitutioner, 
erhvervs-	og	industribygninger.	Vores	produkter	er	udviklet	med	henblik	på	nem	montering,	med	
moderne	elektroniske	komponenter	og	lyskilder	for	optimal	energieffektivitet	og	økonomi.	Vores	
løsninger er baseret på den seneste teknologi og ekspertise – og flere generationers erfaring.

Glamox Luxo Lighting


