
ClassicStreet - Een
moderne uitvoering
van een klassiek
ontwerp
ClassicStreet uithouders

ClassicStreet combineert een elegant ontwerp met de subtiele details van

historische armaturen en doet zo denken aan de typerende schoonheid van

straatlantaarns uit de 20e eeuw, terwijl het toch voldoet aan de hedendaagse

vereisten voor stadsverlichting. Door het verleden na te bootsen is de ClassicStreet

armatuur bijzonder goed uitgerust voor de toekomst. Het licht gekromde ontwerp

met de speciale uithouders en masten heeft een hedendaagse uitstraling die onze

steden mooier maakt en een kenmerkende, warme nacht- en dagsfeer creëert. Niet

alleen in historische en traditionele architectonische settings maar ook in modernere

stedelijke omgevingen. ClassicStreet is ontworpen met de LED-module als basis en

levert een uitstekende lichtkwaliteit en energieprestaties.

Voordelen
• Onderscheidende hedendaagse vormgeving geïnspireerd door klassieke complete

straatverlichtingssets

• Past in zowel traditionele en historische architecturale settings als in modernere

omgevingen

• Speciale interfaces met ClassicStreet-armatuur voor optimale

vormgevingsintegratie en installatie
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Kenmerken
• Verkrijgbaar in uitvoeringen voor opzet- en pendelmontage

• Speciale ClassicStreet-uithouders en -masten

• Compatibel met alle standaard en geavanceerde openbare verlichtingssystemen

van Philips

• Geoptimaliseerde optieken voor het leveren van efficiënte en comfortabele

verlichtingsniveaus

Toepassing
• Stadscentra

• Wegen en straten

• Woonwijken

• Parken en pleinen

Versions

ClassicStreet brackets-JGB794

MBP-S 76P

ClassicStreet brackets-JGB794

MBP-T 76P

ClassicStreet brackets-JGB795

MBP-T 76P

FARO SINGLE ARM BRACKET

S900

Maatschets
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Maatschets

Productgegevens

ClassicStreet_brackets-JGB795-

DP05

ClassicStreet_brackets-JGB794-

DP06

Tenon and cap versions
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Algemene informatie

CE-markering Ja

Algemene informatie

Order Code Full Product Name Code productfamilie

21651200 JGB794 MBP-S 750 76 BK JGB794

21652900 JGB794 MBP-T 750 76 BK JGB794

Order Code Full Product Name Code productfamilie

21654300 JGB795 MBP-T 750 76 BK JGB795

21657400 JGP700 MBP 900 BK G1 JGP700
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