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Nosal Design
Studio
Společnost HALLA je významný český výrobce a vývozce designových
svítidel technického rázu. Naše výrobky spojují špičkové technické parametry s nápaditým vzhledem a zejména díky spolupráci s designéry a architekty
umožňují perfektní souznění světla a prostoru. Stále hledáme nové cesty
jak posunout hranice kvalitního osvětlení s respektem k přírodě, historii
i aktuálním trendům. HALLA je držitelem mnoha designových ocenění jako
například Red Dot Design Award, IF Design Award, German Design Award
a Lighting Design Award.

Kryštof Nosál je český designer, který se věnuje nejen produktovému, ale
také interiérovému a grafickému designu. Vystudoval Střední průmyslovou
uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Vede vlastní designérské studio Nosál Design. Vyznává
pravidlo nekomplikovaných řešení s jasnou myšlenkou. Řadu let spolupracujeme s významnými českými výrobci. Jeho dosavadní práce byly několikrát
oceněny v prestižních mezinárodních designových soutěžích jako Red Dot
Design Award, iF Design Award, Elle Decoration International Design Awards
nebo Czech Grand Design.

“

Použitím jednoduchých prostředků se snažím dosáhnout
maximálního účinku. Zjednodušením a odstraněním
všeho nepotřebného vznikne výrobek, který vnímáme intenzivněji.

www.halla.cz
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www.nosaldesign.cz
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Svítidlo

Shift
Koncept svítidla Shift vyniká svou rozmanitostí a důmyslným designem.
Dává neomezené možnosti, jak integrovat světlo do prostoru. Možnost
vestavby do stropu, přisazení nebo zavěšení jej dovolí využít v široké škále
aplikací. Zaklad tvoří bodová svítidla ve variantě s 1 zdrojem, 2 zdroji, nebo 3
zdroji, která jsou jako moduly zasazená do hliníkového profilu.
Tato bodová svítidla jsou ideální pro akcentní osvětlení. Délky profilu je
také možné variabilně měnit. Svítidlo tak umožňuje neomezenou flexibilitu
nasvícení. Doplňkově lze využít svítidlo s opálovým difuzorem pro plošné
svícení, případně nepřímé osvětlení pro vytvoření ambientního osvětlení.
Svítidla najdou své nenahraditelné uplatnění v obchodních prostorách,
showroomech ale také v zasedacích místnostech, prezentačních a výstavních prostorách nebo domácnostech.
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Technický popis
Typy montáže

Vestavné / Přisazené / Závěsné

Vyzařování

Přímé / Přímo-nepřímé

Světelný zdroj

LED / Speciální LED zdroje (RealWhite, StrongColour, RealColour)

Zdroje

1—3 bodové zdroje / Plošné svítidlo

Zapojení

Nestmívatelný elektronický předřadník
/ Stmívatelný elektronický předřadník DALI nebo pomocí tlačítka
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Tvar svítidla

Zaoblené svítidlo

Rozměr

Šířka 85 mm / Délka profilu je variabilní

Materiál svítidla

Hliníkový profil v kombinaci s hliníkovými odlitky

Barva svítidla

bílá / černá / stříbrná

Světelný tok

Maximálně 3000 lm

Vyzařovací úhly

15°, 25°, 40°, 60°
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HALLA, a.s.
Litvínovská 288/11
190 00 Praha 9
www.halla.cz

prodej@halla.cz
tel. +420 286 880 161
fax. +420 286 881 758
halla.lighting

hallalighting

