Perfecte harmonie tussen licht en vorm.
Volkomen helder.

Leefruimte vergt licht. Licht heeft lichtschakelaars nodig. Een eenvoudig
en volledig helder inzicht bij de vormgeving. De lichtschakelaar is namelijk
dikwijls het enige element aan de wand. Trekt steeds opnieuw alle aandacht.
Naast zijn functie moet hij ook aan esthetische vereisten voldoen. De
lichtschakelaars van Busch-Jaeger vormen hier de maatstaf. Want ze plaatsen
elke persoonlijke stijl in het juiste licht. www.BUSCH-JAEGER.com/nl

De essentie
toont zich in de eenvoud.
impuls. In het contrast tussen licht en donker treden kleuren en
vormen bijzonder duidelijk op de voorgrond. impuls verenigt deze
indrukken in een buitengewoon design en innovatieve techniek
met harmonische lichtaura. Daarbij fascineert vooral de tegenstelling tussen de duidelijke rechtlijnigheid en de elegantie van de cirkel.
Ook in het donker valt deze schakelaar op – decent permanent
licht door duurzame led-techniek zorgt voor oriëntering in de
kleuren wit, rood of blauw. Een extra impuls geven de aanvullende
softtouch-kleuren studiowit mat en zwart mat.
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Permanente
Permanente
lichtaura met led- lichtaura met ledtechniek in wit
techniek in rood

fu ture® linear. Als het oog tot rust komt, kan men het wezenlijke
ontdekken. De concentratie van eenvoudige zakelijkheid fascineert
door duidelijkheid en onafhankelijkheid. De aantrekkingskracht van
fu ture® linear ligt in het ongecompliceerde en eerlijke ontwerp.
Gecombineerd met gedefinieerde kleuren, die aansluiten bij een
eigentijdse architectonische vormgeving. Optisch en gevoelsmatig
indrukwekkend met de softtouch-kleuren studiowit mat en zwart mat.

ABB b.v.
Low Voltage Products
Busch-Jaeger schakelmateriaal
Postbus 104
6710 BC Ede
Frankeneng 15
6716 AA Ede
Tel.: (0318) 66 92 25
Fax: (0318) 64 24 42
www.BUSCH-JAEGER.com/nl
info.lowvoltageproducts@nl.abb.com

future ® linear

future® linear

zwart mat
Softtouch

wit mat
Softtouch

Voor het programma f ut ure® linear
zijn zowel voor de verticale als horizontale montage 1- t/m 4-voudige
afdekramen ook met tekstvenster
leverbaar.

