PRISVINDENDE DESIGNS
Innovation, elegant design, rene linjer,
lækker overflade og perfekt lysfordeling er
blot nogle af de ord, der kan sættes på
Inwaves
nyeste
udvikling
indenfor
armaturer. Inwave anvender den nyeste
lysteknologi og LED lyskilder af højeste
kvalitet som giver en yderst energieffektiv
belysning med store energibesparelser.
Armaturernes elegante designs og lave
energiforbrug gør dem velegnede i både
kontorer, på institutioner og i private hjem.

JULIA - Vinder af iF Design Award 2015 og Red Dot Award i 2015
Man skulle ikke tro det, men Julia er rent faktisk et påbygningsarmatur. Med en tykkelse
på blot 7mm i siden og 25mm på midten er Julia noget af det mest delikate i den
moderne verden af LED belysning. Den slanke og elegante form gør Julia fuldstændig unik
ved at det fremstår som et indbygningsarmatur, men rent faktisk er til påbygning. Det
giver helt nye muligheder indretningsmæssigt, og Julia egner sig perfekt til projekter,
hvor det kun er muligt at anvende armaturer til påbygning og hvor armaturet skal være
diskret og optage mindst muligt plads.

SIMILED - VInder af iF Product Design Award 2014, Red Dot Award 2014 og Design
plus 2014 fra Light+Building, Frankfurt
Et utroligt tyndt armatur - kun 7,9mm, som papir svævende i luften. SimiLEDs
revolutionerende design overgår ideen om traditionel belysning. Dets elegante slanke
form og en perfekt mat anodiseret aluminiums overfladegiver et stærkt indtryk fra første
øjekast. SimiLED har en diameter på 600mm og præsterer en enestående flot lysfordeling
uden nogen form for blænding med en farvegengivelse på over CRI 90 og med 3150
lumen. Driveren som er integreret i baldakinen er dæmpbar med 1-10V, Dali og switch
dim. Armaturet kan monteres i intervaller i 30 cm.

SHIFT - Vinder iF Product Design Award 2013 og Red Dot Award 2013
Et unikt og elegant armatur med flot finish i ekstruderet aluminium. Dets slanke form og
uanede kombinationsmuligheder adskille Shift fra andre linjearmaturer: Vægmontering til
spejlbelysning, loftmontering til grundbelysning, nedhængt over et skrivebord med både
direkte og indirekte lys og indbygning i endeløse baner i vægge eller lofter er nogle af de
mange muligheder armaturet tilbyder. Armaturet yder samtidig en høj virkningsgrad med
fremragende lyskvalitet og lysfordeling.

