NYX 330 LYGTEHOVED
Design: Vilhelm Lauritzen Arkitekter

NYX er en serie af udendørs lamper til montering
på væg, mast eller stander. NYX opfylder tidens
krav om behageligt, blændfrit lys og er i kraft af
sin enkle, stærke form med til at præge byens
rum ved dagslys.
Nyx 330 fås til montering på mast og på væg.
Som de øvrige armaturer i serien fås lygtehovedet i sort og cortenfarve samt to grå farvevarianter, som begge passer til galvaniserede standardmaster. Armaturerne er enkle og vandalsikre,
udført i støbt aluminium med afskærmning i klar
eller opaliseret polycarbonat.
NYX armaturerne bestykkes med LED.

NYX 330 er velegnet til montering på master
fra 3 til 6 meter. Lygtehovedet kan monteres
enkeltvis på alle typer master med topdiameter
på 60 mm. Lygtehovedet fås endvidere med
gennemboret hus til montage af flere lygter på
en cylindrisk 60 mm mast.
Som vist til højre, kan der monteres to eller flere
lygter på en mast. På lave master anbefales
montering af to lygtehoveder - se evt. billeder på
galleriet på www.focus-lighting.dk.
Nyx 330 kan desuden monteres på dobbeltarm,
som leveres i to størrelser, 800 eller 1600 mm.
Standardudgaven er i varmgalvaniseret stål, som
kan males i Nyx-farverne mod tillæg.
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NYX 330 - DOBBELTARM
8001-8002

Dobbelt arm for Nyx 330
Materiale:		 Varmgalvaniseret stål
Montering:		 Fastgøres på 60 mm mast
Varenummer
80018002-

Beskrivelse
Dobbelt arm, 2 x 400 mm
Dobbelt arm, 2 x 800 mm

Vælg farve i skemaet og byg varenummeret op som vist i eksemplet nedenfor.
Farve
3 = sort, RAL 9005
4 = grafitgrå
7 = galvaniseret
9 = silvergrå
17 = corten brown
66 = sort, noir 900
Eksempel

8001-9 = 2 x 400 mm dobbelt arm for Nyx 330, silvergrå
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