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KEEN lámpatEst 
SIMES

Forgalmazó: be light!
www.belight.hu

A kültéri LED-es projektor érdekessége, hogy 
mechanizmusa miatt 2 irányba is forgatható 
a lámpafej (vízszintesen és függõlegesen), 
ezáltal arra irányíthatjuk fényét, amerre csak 
akarjuk. Építészeti lámpatest lévén ez nagy 
elõnyt jelent, hiszen például egy homlokzat 
világítási képét pár könnyed mozdulattal 
átalakíthatjuk, mindenféle átszerelés, típus-
csere, beavatkozás, fúrás-faragás nélkül.
Funkció: LED-es projektor
Anyag: alumínium 
Ár: 157 890 Ft
A lámpatest beépített LED-fényforrást tartal-
maz. Energiaosztály: A, A+, A++

ROtaRY tRaY
VITRA

Forgalmazó: do work!
www.dowork.hu

A Rotary Tray egy vadonatúj kiegészítõ a 
VITRA palettáján. A tervezõ ezúttal is Jasper 
Morrison, aki a klasszikus tárolók kortárs re-
interpretációjaként tekint alkotására. A tera-
szos design darab 5 divatos pasztelltónus-
ban mutatkozott be, gyakorlatilag otthonunk 
vagy irodánk bármely szegletében találha-
tunk neki funkciót fél perc leforgása alatt.
Funkció: tároló
Anyag: ASA mûanyag 
Ár: 14 400 Ft 

aXIOma l
NOMON

Forgalmazó: do work!
www.dowork.hu 

A spanyol NOMON faliórái az ötletességet 
és a minimál designt egyesítik. Modelljeiket 
José Maria Reina, a cég alapítója és egyben 
elsõ embere tervezi. Az AXIOMA L számlap 
nélküli falióra magánlakásban és közületben 
egyaránt az enteriõr egy izgalmas, meg-
határozó elemévé lép elõ, legyen szó akár 
piros, fekete vagy fehér mutatós változatról.
Design: Modelljeiket José Maria Reina
Funkció: falióra
Anyag: acél, diófa
Ár: 177 170 Ft

Hal aRmCHaIR tUBE 
staCKaBlE

VITRA
Forgalmazó: do work!

www.dowork.hu

Funkcionalitás, sokoldalúság, ergonómia.  
A Jasper Morrison által tervezett HAL széria 
minden egyes darabja kiemelt figyelmet szen-
tel az ülõlapok megfelelõ, kagylószerû kiala-
kítására, mely kényelmet biztosít, és ami miatt 
a család felhasználási köre meglehetõsen 
széles skálán mozog. A VITRA a HAL leg-
újabb, karfával, acél vázszerkezettel ellátott 
rakásolható típusát 2014-ben mutatta be.
Funkció: szék
Anyag: polipropilén ülõfelület  
acél vázszerkezet
Ár: 103 215 Ft

trafik

GaBOO C lámpatEst
Delta Light 

Forgalmazó: be light!
www.belight.hu

A frankfurti Light+Buildingen látatta elsõ ízben 
a közönség a Delta Light új design lámpáját. 
A LED-es GABOO formája ütõs – egy lyugga-
tott gömbrõl van szó, ami már önmagában is 
látványos, bekapcsolt állapotban pedig izgal-
mas effektusokat eredményez a testbõl kilépõ 
fény. Fali és függesztett verzióban debütált,  
a fali típus fehérben, a függesztett fehérben 
és feketében is megjelent.
Funkció: függesztett lámpatest  
Anyag: alumínium
Ár: 155 000 Ft
A lámpatest beépített LED-fényforrást tartal-
maz. Energiaosztály: A, A+, A++

tROY pOlYpROpYlENE 
MAGIS

Forgalmazó: do work!
www.dowork.hu

Három éve debütált a MAGIS palettáján  
a Marcel Wanders tervezte TROY székcsa-
lád, most pedig újabb típusok jelentek meg: 
a vendéglátó-egységeket, illetve közületeket 
megcélzó „reissue” darabok polipropilénbõl 
készülnek, igazi újdonságuk pedig, hogy 
magát a vázszerkezetet is különbözõ színek-
ben gyártják, melyre alig akad példa a de- 
signbútor piacon jelenleg.
Design: Marcel Wanders, 2013
Funkció: látogatói- és konferenciaszék
Anyag: acél vázszerkezet, polipropilén 
ülõfelület és háttámla 
Ár: 63 000 Ft-tól 




