
  

Panthella Bord 320Panthella Bord 320

Armaturen avgir et blendefritt, mykt og komfortabelt lys.
Versjonene med metallskjerm retter lyset direkte nedover
og skaper et behagelig lys på grunn av skjermen som er

malt hvit på innsiden og refleksjonen fra den
trompetformede stammen. Versjonen med opal/akryl

etterlater en diffus, behagelig lysatmosfære på grunn av
den gjennomskinnelige skjermen, den nedadgående

refleksjonen fra den indre skjermen og refleksjonen fra
trompetstammen.

Verner PantonVerner Panton
Verner Panton (1926-1998) er berømt for sin inspirerende og fargerike personlighet. En unik person med en
spesiell sans for farge, form, lysfunksjon og rom. I løpet av karrieren introduserte Panton en rekke moderne
lamper med en helt annen personlighet enn andre skandinaviske lamper på denne tiden.
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Panthella Bord Panthella Gulv Panthella MINI

Panthella Portable

Product infoProduct info
InformasjonInformasjon

Hvit ledning på versjonene opal og metallisert messing. Svart ledning på kromversjonen.

MonteringMontering

Ledningstype: Plastledning med stikkkontakt. Ledningslengde: 2,5 m. Lysbryter: Av/på-bryter på ledningen.
Avskjermer med bajonettlås.

FargeFarge

Hvit opal/akryl, høyglanset krom eller metallisert messing.

MaterialerMaterialer

Skjerm: Sprøytestøpt hvit opal/akryl eller dyptrukket stål. Sokkel og armaturhus: Støpt aluminium. Avskjermer:
Sprøytestøpt opal pmma.

Størrelser og vekterStørrelser og vekter

Bredde x Høyde x Lengde (mm) | 320 x 438 x 320 Max 1,5 kg

KlasseKlasse

Kapslingsgrad IP20. Isolasjonsinformasjon II

LyskildeLyskilde

1x7.5W E14

InformasjonInformasjon

Hvit ledning på versjonene opal og metallisert messing. Svart ledning på kromversjonen.

ProduktfamilieProduktfamilie

Product variantsProduct variants
FargeFarge LedningstypeLedningstype LyskildeLyskilde

 Forkrommet høyglans HVIT PC 1x7.5W E14

 Hvitt opal akryl SVART PC

 Messing metallisert
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DesignDesign
Verner Panton

VektVekt
Min: 1.5 kg Max: 1.5 kg

FargeFarge
Forkrommet høyglans, Hvitt opal akryl, Messing metallisert

LysfordelingsdiagrammerLysfordelingsdiagrammer
CartesianCartesian IsoluxIsolux PolarPolar
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