
RIFF BORD

M E M B E R  O F  T H E  FA G E R H U LT  G R O U P



RIFF BORD

Armaturfamilien Riff – som består av en lysmotor med utskiftbare 
skjermer – har fått familieforøkning i form av en bordlampe. 

”Det finnes en verdi og en enkelhet i å kunne tilby en hel arma-
turfamilie på prosjektstadiet. Med familiekonseptet finnes det en 
modell for hvert rom og miljø, noe som skaper en sammenhengen-
de og harmonisk innredning,” sier designeren Olle Lundberg.





Riff bord består av en serie elegante og tidløse armaturer med 
skjermer i opalglass. Riff bord gir en myk og diffus rombelysning, 
der opalglasset og LED-lyskilden samspiller optimalt for å skape en 
behagelig og blendingsfri lysopplevelse. Riff bord kan lett tilpasses 
kundens behov og smak gjennom forskjellige skjermvalg.

Slim er en tynn skjerm som kler rommet, Cone er ny design i en 
klassisk form, eller hvorfor ikke den myke, organiske Bowl.

TIDLØSE ARMATURER



BOWLSLIM



CONE





I tillegg til lysmotoren i presstøpt metall, består bordlampen av et 
stativ og en fotplate i lakkert, bearbeidet aluminium.

LYSMOTOR





FAKTA

Materialer Lysmotor i presstøpt metall. Stativ og bordfot  
  i bearbeidet, lakkert aluminium. Tilbehør  
  (skjerm) i munnblåst, opalt glass.

Montering Tekstilkabel med bryter og stikkontakt i hvit,  
  alt. svart, basert på fargen på armaturen. 
  Lengde 2,5 m. Tilbehør monteres enkelt via  
  bajonettfeste.

Tilkobling  Stikkontakt montert på tilkoblingskabel.

Standard farge Hvit RAL9016 G50 alt. Svart RAL9005 G50.

Lysspredning  Symmetrisk rundstrålende lys.

Lyskilde  Inkl. LED-lyskilde AC-modul. Lysfarge: 2700K  
  alt. 3000K.

Fargegjengivelse CRI > 80. Lysfargetoleranse: 3 SDCM.

Nominell levetid Min. L70 50 000h.

Design  Olle Lundberg

Annet  Lysmotor/armaturstamme, samt tilbehør,  
  kjøpes på separate artikkelnumre og utgjør i  
  kombinasjon den komplette armaturen.
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