Voa Branch Medium
REFERÊNCIA CT3418/10

DESCRIÇÃO

DESENHO TÉCNICO
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Inspirada por um ícone que representa a alma Portuguesa.
Esta maravilhosa espécie de andorinhas, conhecida como
“Hirundo Rustica”, apresenta espetaculares danças onde
pintam os céus como bailarinas. Seus corpos em forma de
funil são um ícone português, que traduz a nossa alma em
movimentos e formas. As inﬁnitas possibilidades de
apresentação permitem a criação de composições visuais
únicas, em suspensão ou colocadas nas paredes, criam um
jogo dramático de sombras e luz, alinhadas, lado a lado num
galho de árvore texturizado e extremamente orgânico, criam
contrastes extraordinários com as formas suaves e ﬂuidas de
seus corpos. Ideal para composições de qualquer dimensão
criando jogos de luz e sombras para interiores
contemporâneos ou clássicos. Perfeito para projectos de
hotelaria.
Acabamento mostrado aqui Metal FP/PB | Vidro 10

Desenhado e produzido manualmente em Portugal.
A Serip reserva o direito de fazer alterações ou melhorias a
qualquer momento, caso julgue ser importante para garantir
os mais altos padrões de qualidade dos seus produtos.
Acabamento manual - algumas variações podem
ocorrer.
Todas as peças em vidro são desenhados pela Serip e
trabalhadas à mão, uma característica única e que prestigia
a arte do trabalho manual em vidro. Por esse motivo, existe
a possibilidade de variação nas medidas, peso, cor e formas
apresentadas.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MEDIDAS

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA

TAMANHO & PESO
Largura 55.00cm / 22.00in
Altura 55.00cm / 22.00in
Comprimento 145.00cm / 57.00in
OAH Altura Total Min 70.00cm / 28.00in
OAH Altura Total Máx 354.00cm / 139.00in
Peso 24.00kg / 53.00lb

Instalação Teto
Grau de proteção IP 20

Esta luminária permite fontes de luz com classe
de eﬁciência energética

TAMANHO DA EMBALAGEM & ALTURA
(m)Embalagem 1/2 63.00m x 77.00m x
160.00m =0.78CBM
(in)Embalagem 1/2 0.25in x 0.30in x 0.63in
=27.50ft3

Lâmpadas Incluídas
Lâmpadas
10 x LED
Lumens 1370lm
Kelvin 2700
CRI 80
Sistema de escurecimento 1-10V

220-240V 50Hz-60Hz
Consumo Energético 12W
Lâmpadas
10 x LED

110-120V 50Hz-60hZ
Consumo Energético 12W
Lâmpadas
10 x LED
Lâmpadas Incluídas
Lâmpadas
10 x LED
Lumens 1370lm
Kelvin 2700
CRI 80
Sistema de regulação 1-10V
CERTIFICAÇÕES

INSTRUÇÕES DE USO
Devido à natureza de nossos acabamentos
aplicados à mão, para limpar os artigos deve ser
usado um pano macio, seco ou um espanador
estático.
Evite sempre o uso de produtos químicos ou
abrasivos, pois podem causar danos ao
acabamento dos artigos.

Iluminação:

A limpeza é limitada às superfícies externas,
abajures ou vidros. É importante garantir que
nenhuma humidade entra em contacto com os
componentes elétricos.
Entre em contato com o nosso departamento
técnico em caso de dúvida.
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ACABAMENTOS OPCIONAIS

VIDRO

Azul Escuro (42)

Cinza (41)

Azul Marinho (39)

Azul Água (32)

Lilás (28)

Ocre (21)

Bege (20)

Opala (17)

Mel (04)

Transparente (10)

Preto (PR)

Paládio (PL)

Folha Prata (FP)

Folha Prata/Patine
Branca (FP/PB)

Flamingo (27)

Vermelho Vinho
(26)

Verde Água (24)

Folha Ouro (FO)

Folha Ouro/Patine
Branca (FO/PB)

Cobre (CO)

METAL

Talha (TA)

Chumbo (CH)
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