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FLUTESKolekce

Svítidla Flutes byla navržena jako kolekce závěsných světel pro hotelové prostory. Jejich 
potenciál a užitná hodnota však dalece překračují hranice projektového svítidla na míru. 
Jak už napovídá sám název, jednoduchý a elegantní kónický tvar připomíná flétnu. 
Stylizované otvory, jež vycházejí z inspiračního zdroje, plní také praktickou funkci– výběr 
otvoru, kterým kabel prochází, jednoduše definuje úhel naklonění celého svítidla.
Flutes jsou dostupné v několika barevných provedeních včetně šedé, opalínové a výrazné 
oranžové. Kolekce sestává ze třech typů svítidel odlišujících se úhlem naklonění širmu.

Typ závěsné svítidlo

116

448

120

Technologie Užité technologické postupy vycházejí z několikasetleté tradice a zkušenosti sklářských 
mistrů. Precizní řemeslná výroba ručně foukaného skla dodává produktům od společnosti 
Brokis příznačný a ničím nenahraditelný charakter a jedinečnou kvalitu. Skleněná stínidla 
jsou utvářena v několika vrstvách skloviny, přičemž každé z nich věnují před vyfouknutím 
do formy sklářští mistři mimořádnou pozornost. V této fázi výroby se totiž až ze 70 % 
rozhoduje o výsledné kvalitě.
Kovový reflektor je vyroben unikátní, tisíciletími prověřenou technikou kovotlačitelství, 
která spočívá ve formování plechu zastudena na rotační formě.  Historie této technologie 
sahá až do doby Keltů. Mistři kovotlačitelé, stejně jako skláři, se tak mohou opřít o 
úzkostlivě předávanou tradici a zkušenosti, které dávají výslednému výrobku 
neoddiskutovatelnou přidanou hodnotu.
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FLUTES
Barva skla

BAS
opalín CGC38 1.10.2015°
oranžová -  transparentní sklo CGC157 1.10.2015°
šedá kouřová - transparentní sklo CGC516 1.10.2015°

Povrch nosné části
ALL

kov - bílý matný komaxit CCS845 1.10.2015°
kov - černý  matný komaxit CCS846 1.10.2015°
kov - oranžový matný komaxit CCS615 1.10.2015°

Povrchová úprava 
baldachýnu

ALL
kov - bílý matný komaxit CCSC618 1.10.2015°
kov - černý matný komaxit CCSC619 1.10.2015°
kov - oranžový matný komaxit CCSC844 1.10.2015°

Zdroje
ALL

žárovka E26 13W DIM LED WW bílá 100-120V US  CEB816 1.10.2015
žárovka E26 13W DIM LED WW černá 100-120V 
US  

CEB817 1.10.2015

žárovka E27 13W DIM LED WW bílá 220-240V EU CEB814 1.10.2015
žárovka E27 13W DIM LED WW černá 220-240V 
EU

CEB815 1.10.2015

Barva el. vedení
ALL

textilní kabel -  oranžový CECL801 1.10.2015°
textilní kabel - bílý CECL521 1.10.2015°
textilní kabel - bílý US CECL835 1.10.2015°
textilní kabel - černý CECL519 1.10.2015°
textilní kabel - černý US CECL834 1.10.2015°
textilní kabel - šedý CECL520 1.10.2015°

EXT
textilní kabel -  oranžový / příplatek za 1m CECL889 1.10.2015
textilní kabel - bílý / příplatek za 1m CECL713 1.10.2015
textilní kabel - černý / příplatek za 1m CECL704 1.10.2015
textilní kabel - šedý / příplatek za 1m CECL716 1.10.2015
textilní kabel US - bílý / příplatek za 1m CECL873 1.10.2015
textilní kabel US - černý / příplatek za 1m CECL872 1.10.2015

Certifikace
ALL

CE CEC160IEC 1.10.2015
ČSN EN 60598-1 CEC567 1.10.2015
ČSN EN 60598-2-1 CEC568 1.10.2015
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