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ROMEO & JULIA
Innovation, elegant design, rene linjer, lækker overflade og perfekt
lysfordeling er blot nogle af de ord, der kan sættes på Romeo & Julia
som er Inwaves´ nyeste udvikling indenfor påbygningsarmaturer.
Rammerne som indkapsler lysfladen i både Romeo og Julia er fremstillet i eloxeret aluminium, og begge armaturer kan monteres på
både lofter og vægge. Anvendelse af den nyeste lysteknologi og LED
lyskilder af højeste kvalitet 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
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.

JULIA

ROMEO
Det interessante ved Romeo er armaturets alsidighed og mange
funktioner. Mest attraktivt er dog armaturets Master-Master funktion
som opnås ved anvendelse af radiokommunikation og en integreret
HF-bevægelsessensor. Master-Master funktionen gør det muligt for
flere armaturer i en gruppe at aktivere hinanden. Den indbyggede
HF-sensor detekterer bevægelse igennem armaturets plastskærm
og aktiverer lyset i armaturet samtidig med, at der sendes et trådløst
signal til alle andre armaturer i gruppen. På den måde tændes lyset
altid samtidigt, da alle armaturer kan kommunikere med hinanden.
Denne funktion er yderst anvendelig i etageopgange, korridorer eller
flere sammenhængende lokaler. Med den trådløse kommunikation
er der store tidsmæssige og økonomiske besparelser på installationsarbejdet.
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HVEM ER INWAVE?
Inwave er en dansk virksomhed, som udelukkende huser medarbejdere med masser af entusiasme og kærlighed til belysning. Vi har mere end 10 års erfaring indenfor design, udvikling
og fremstilling af moderne belysning, hvor vi samarbejder
med førende rådgivere og installatører omkring alle former for
belysningsprojekter. Vores mission er at skabe ekstraordinær
god belysning i form af spændende designs med optimal

lysanvendelse og nye anvendelsesmuligheder. I udviklingen af nye
armaturer arbejder vi med funktionalitet, forskellige materialer
samt produktets formsprog -og vi går aldrig på kompromis med
kvaliteten. Det er vigtigt for os at yde en ekstraordinær god service
til samtlige samarbejdspartnere og at følge alle vores projekter
helt til dørs.
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