PET next

More than just a shape
PET next is something more than just a shape. It is a modern technology enclosed in a minimalist form. Thanks to its hybrid optics and
increased protection angle, the luminaire ensures that there is no glare. What’s more, it’s also very efficient. PET next reaches 100 lm/W in
the absence of compromises in light quality. Precision in light emission
makes it easier to achieve high illuminance e.g. of a display without
having to reach for energy-intensive solutions. An additional potential
for savings are DALI versions. Automatic lighting control enables to reduce energy consumption from a dozen to up to 80%. It is an excellent
solution not only for the environment, but also for our wallet.
A decorative ring has a double function: it increases the angle of
protection and allows you to have fun with the finish. The possibility
to choose the colour of the decorative ring allows you to even better
adjust the lighting to the rest of the arrangement details. PET next comes in three different sizes and several installation variants, and all this
is achieved while maintaining a consistent appearance. This makes
designing complex lighting even easier.

PET next to więcej niż kształt. To nowoczesna technologia zamknięta
w minimalistycznej formie. Dzięki hybrydowej optyce i powiększonemu
kątowi ochrony oprawa dba o brak olśnienia. Co więcej jest również
bardzo wydajna. PET next osiąga 100 lm/W przy braku kompromisów
w jakości światła. Precyzja w emisji światła ułatwia uzyskanie wysokiego natężenia oświetlenia np. ekspozycji, bez konieczności sięgania
po energochłonne rozwiązania. Dodatkowym polem do oszczędności
są wersje DALI. Automatyczne sterowanie oświetleniem pozwala
zmniejszyć zużycie energii od kilkunastu do nawet 80%. To doskonałe
rozwiązanie nie tylko dla środowiska, ale również dla naszego portfela.
Ozdobny pierścień pełni podwójną funkcję: zwiększa kąt ochrony
oraz pozwala na zabawę z wykończeniem. Możliwość wyboru koloru
ozdobnego pierścienia pozwala jeszcze lepiej dopasować oświetlenie
do pozostałych detali aranżacji. PET next występuje w trzech różnych
rozmiarach i kilku wariantach montażu a wszystko to przy zachowaniu
spójnego wyglądu. Dzięki temu projektowanie kompleksowego oświetlenia jest jeszcze prostsze.

www.aqform.com/PET-next

AQUAFORM Inc. sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12-14
32-070 Czernichów, Poland
+48 12 270 21 22
info@aqform.com
www.aqform.com

