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Abacus

Abacus är en slimmad väggarmatur som finns i kvadratisk, rektangulär och
cirkulär form. Ljuskällan sitter dold och ger ett mjukt, asymmetriskt ljus på
marken nedanför armaturen.

Artikelnr

AB-30031

Benämning

Abacus 6

Bruttopris*

1 750:-

Abacus Bollards

Abacus är en familj med vägg- och pollararmaturer. Abacus Bollards finns i
kvadratisk och rektangulär form och två olika höjder. Ljuskällan sitter dold och
ger ett mjukt, asymmetriskt ljus ner på marken.

Artikelnr

AB-1 0001

Benämning

Abacus 4

Bruttopris*

6600:-

Aberdeen

Aberdeen är en elegant och robust stolptoppsarmatur. Ljuset riktas nedåt och
fördelas symmetriskt runt stolpen. Aberdeen är anpassad för bl.a. gång- och
cykelvägar och parkeringsytor.

Artikelnr

ABA-20001

Benämning

Aberdeen

Bruttopris*

3900:-

Anderson

Anderson är en robust men dekorativ stolptoppsarmatur. Anderson är anpassad
för bl.a. gång-cykelvägar samt parkeringsytor.

Artikelnr

AD-20001

Benämning

Anderson

Bruttopris*

7900:-

Anesti

Anesti är en innovativ designad, urban stolptoppsarmatur. Anesti är anpassad
för bl.a. gång- och cykelvägar samt parkeringsytor.

Artikelnr

AN-20595

Benämning

Anesti

Bruttopris*

6800:-
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Bamboo

Bamboo är en enkel och klassisk pollararmatur med symmetrisk ljusbild.
Armaturen finns i i kvadratisk eller rund form och med klar eller opal kupa.

Artikelnr

BA-1 0633-C

Benämning

Bamboo 4

Bruttopris*

3300:-

Benton

Benton är en modern cylindrisk pollare med symmetrisk ljusfördelning. Benton
finns i två storlekar.

Artikelnr

BE-1 0001

Benämning

Benton 1

Bruttopris*

6700:-

Billund

Billund är en innovativ och högpresterande väg- och gatubelysningsfamilj.
Billund erbjuder hög effekt, robust miljöskydd och en smal attraktiv profil. Den
kan enkelt monteras på befintliga gatubelysningsstolpar. Med en avancerad
optisk teknik som minimerar ljusföroreningar, optimerar ljusfördelning och
säkerställer att ljuset hamnar där det ska.
Artikelnr

BIU-90001

Benämning

Billund 1

Bruttopris*

3600:-

Cinati

Cinati är en rubust väggarmatur för utomhusbruk och som riktar allt ljus nedåt.
Med flera olika ljusspridningar är armaturen väldigt användbar, oberoende av
vilken effekt man vill uppnå.

Artikelnr

CI-301 21

Benämning

Cinati

Bruttopris*

3200:-

Denver

Denver är en robust armatur för stolpmontage där det ställs höga krav på
korrosionståliga armaturer. Armaturen finns i flera ljusspridningar.

Artikelnr

DE-20001

Benämning

Denver 1

Bruttopris*

1 8800:-
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Eurasia

Eurasia är en robust men dekorativ stolptoppsarmatur. Eurasia är anpassad för
bl.a. gång- och cykelvägar samt parkeringsytor.

Artikelnr

EU-20286

Benämning

Eurasia 1

Bruttopris*

3900:-

Eurasia Bollards

Eurasia är en dekorativ pollararmatur med symmetrisk ljusfördelning. Det finns
två höjder och tre toppar.

Artikelnr

EU-1 001 6

Benämning

Eurasia Bollards 1

Bruttopris*

6500:-

Gandalf Floodlight

Gandalf Floodlight är en robust armatur för både inom- och utomhusmiljöer där
det ställs höga krav på korrosionståliga armaturer. Armaturen finns i flera
ljusspridningar och går att montera på stolpe.

Artikelnr

GA-51 088

Benämning

Gandalf Floodlight 26

Bruttopris*

51 00:-

Gandalf Street

Gandalf Street är en robust armatur för stolpmontage där det ställs höga krav
på korrosionståliga armaturer. Armaturen finns i flera ljusspridningar.
Priset nedan är exkl. stolpe.
Artikelnr

GA-90241

Benämning

Gandalf Street 24

Bruttopris*

6000:-

Gini

Gini är en spännande armatur för att belysa fasader. Armaturen finns i fyra
storlekar (300-1 200 mm) och med nerljus alternativt upp- och nerljus . De fem
olika ytskikten gör att du alltid hittar en variant för just ditt ändamål.

Artikelnr

GN-30021

Benämning

Gini 1

Bruttopris*

3300:-
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Gino

Gino är en spännande armatur för att belysa fasader. Finns i två storlekar och
med nerljus eller både upp och nerljus samt med olika spridningsvinklar på
ljuset. De fem olika ytskikten gör att du alltid hittar en variant för just ditt
ändamål.
Artikelnr

GI-31 591 -F

Benämning

Gino 2 (nerljus)

Bruttopris*

1 600:-

Harrier

Harrier är en slagtålig (IK1 0), infälld markarmatur för utomhusmiljöer.
Armaturen finns med flera val; ram av aluminium eller rostfritt stål, rund eller
kvadratisk ram, två storlekar, flera val på ljusspridningen och färgtemperatur
3000 K eller 4000 K.
Artikelnr

HA-60036-A

Benämning

Harrier 1

Bruttopris*

1 21 3:-

Jet Post Top

Jet är en armaturfamilj för vägg, tak eller stolpe. Jet Post Top finns med flera
val av ljusspridningar. Armaturen är mångsidig och fungerar lika bra till både
gång- och cykelvägar och mindre parkeringsytor.
Priset nedan är inkl. stolpe 3,0 m.
Artikelnr

JE-20001 -APC1 301 02

Benämning

Jet Post Top 49

Bruttopris*

9500:-

Jet Wall

Jet är en familj med vägg-, tak- och stolparmaturer. Jet Wall finns med nerljus
och upp- och nerljus samt flera valmöjligheter på ljusspridningen. Med sina
många varianter av ljusspridning är Jet ytterst lämplig för att lösa olika krav på
fasadbelysning av byggnader.
Artikelnr

JE-30351

Benämning

Jet Wall 31 (nerljus)

Bruttopris*

2500:-

Lador Ceiling

Lador är en familj med robusta och kompakta spotlights för utomhusbruk.
Familjen består bland annat av armaturer för tak-, vägg- och stolpmontage.
Lador Ceiling finns i fyra storlekar.

Artikelnr

LD-80001

Benämning

Lador Ceiling 9

Bruttopris*

2800:-
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Lador Cluster Column

Lador är en familj med robusta och kompakta spotlights för utomhusbruk.
Familjen består bland annat av armaturer för tak-, vägg- och stolpmontage.
Lador Cluster Column finns i tre storlekar och ett stort utbud av tillbehör för att
styra ljuset.
Priset nedan är inkl. stolpe 4,0 m.
Artikelnr

LD-20001 -APD1 401 40-SC60

Benämning

Lador Cluster Column (4 m)

Bruttopris*

26800:-

Lador Floodlights

Lador är en familj med robusta och kompakta spotlights för utomhusbruk.
Familjen består bland annat av armaturer för tak-, vägg- och stolpmontage.
Lador Floodlight finns i fyra storlekar.

Artikelnr

LD-50001

Benämning

Lador Floodlights 1

Bruttopris*

31 00:-

Lador Wall

Lador är en familj med robusta och kompakta spotlights för utomhusbruk.
Familjen består bland annat av armaturer för tak-, vägg- och stolpmontage.
Lador Wall finns i fyra storlekar.

Artikelnr

LD-30001

Benämning

Lador Wall 5

Bruttopris*

2900:-

LBX

LBX Bollards är en diskret pollararmatur med asymmetrisk ljusbild. Armaturen
finns i tre storlekar för att tillgodose alla tänkbara behov. Ljuskällan sitter dold
och ger ett mjukt, asymmetriskt ljus ner på marken.

Artikelnr

LB-1 0851

Benämning

LBX 5

Bruttopris*

4200:-

Lightalk

Lightalk är en linjär armatur anpassad för att belysa fasader. Armaturen finns i
fem olika spridningsvinklar, flera lumenpaket och färgtemperatur 3000 K eller
4000 K, vilket gör den flexibel och mångsidig.

Artikelnr

LA-30001

Benämning

Lightalk 6

Bruttopris*

6800:-
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Lightalk inground

Lightalk är en markinfälld, linjär armatur anpassad för att bland annat belysa
och framhäva fasader. Armaturen finns i fem olika spridningsvinklar, flera
lumenpaket och färgtemperatur 3000 K och 4000 K, vilket gör den flexibel och
mångsidig.
Artikelnr

LA-60001

Benämning

Lightalk inground 1

Bruttopris*

8700:-

Lightsoft

Lightsoft erbjuder ett modernt sortiment av pollararmaturer, med både runda
och kvadratiska armaturer. Som tillval finns avskärmningar som både kan styra
och avskärma ljuset. Alla robusta armaturer i strängpressad aluminium.

Artikelnr

LH-1 0583

Benämning

Lightsoft Mini 1

Bruttopris*

4400:-

Lotto

Lotto är en simpel men elegant stolptoppsarmatur. Lotto är anpassad för bl.a.
gång- och cykelvägar samt parkeringsytor.
Priset nedan är exkl. stolpe.
Artikelnr

LO-2061 6

Benämning

Lotto

Bruttopris*

4600:-

Macaron

Macaron är en innovativ designad, urban stolparmatur. Armaturen finns med
flera optiksystem med asymmetrisk ljusbild för att klara olika armaturavstånd.
Macaron är anpassad för bl.a. gång- och cykelvägar samt parkeringsytor.
Priset nedan är exkl. stolpe.
Artikelnr

MC-2001 1

Benämning

Macaron 2

Bruttopris*

1 2 948:-

Marvik

Marvik är en serie nya väggarmaturer i cylindrisk form. Den levereras med
högeffektiva LED och med flera olika ljusspridningar. Dessa armaturer är
anpassade för varierande krav av fasadbelysning av byggnader etc.
Armaturserien finns i varianter för bara nerljus samt upp- och nerljus.
Artikelnr

MV-30001

Benämning

Marvik 1 (nerljus)

Bruttopris*

3000:-
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Mask

Mask är en slagtålig, infälld markarmatur för utomhusmiljöer. Armaturen finns
med fyra ljusspridningar för belysning av de horisontella ytorna.

Artikelnr

MK-60249

Benämning

Mask 1

Bruttopris*

3000:-

Mic

Mic är en serie strålkastare i flera olika storlekar med effektiva inbyggda LEDmoduler. Utmärkta till att belysa allt från växter till arkitektoniska detaljer.

Artikelnr

MI-50371

Benämning

Mic 1

Bruttopris*

3200:-

Mondova

Mondova är en kompakt och gedigen downlight, både för interiört och
extieriört bruk. Två olika dekorringar som blir en spännande accent i rummet.

Artikelnr

MO-8001 1

Benämning

Mondova 3

Bruttopris*

3000:-

Nemo

Nemo är en kompakt undervattenstrålkastare. Armaturen finns i tre storlekar
och med flera alternativ på ljusspridningen. En användbar armatur när man
bland annat vill accentbelysa föremål.

Artikelnr

NM-50001

Benämning

Nemo 1

Bruttopris*

3300:-

Nikon

Nikon är en robust infälld downlight för utomhusbruk, med cylindrisk eller
kvadratisk ram. Den finns i två storlekar, båda med högpresterande LED's.
Armaturen är mångsidig då den finns i flera spridningsvinklar, lumenpaket och
med färgtemperatur 3000 K eller 4000 K.
Artikelnr

NI-80501 -A

Benämning

Nikon 1

Bruttopris*

1 800:-
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Odessa

Odessa är en familj med robusta och kompakta downlights för utomhusbruk.
Familjen består bland annat av armaturer för tak- och stolpmontage i kluster.
Odessa finns i två storlekar och ett stort utbud av tillbehör för att styra ljuset.

Artikelnr

OD-50001

Benämning

Odessa 1

Bruttopris*

2700:-

Odessa Ceiling

Odessa Ceiling är en robust (IK08) och kompakt downlight för utomhusbruk.
Med en modern design som framhåller dess kompakta format och robusta
konstruktion. Armaturen finns i två storlekar, båda med högpresterande "Chip
on board" LED.
Artikelnr

OD-80001

Benämning

Odessa Ceiling 1

Bruttopris*

2700:-

Odessa Cluster

Odessa är en familj med robusta och kompakta downlights för utomhusbruk.
Familjen består bland annat av armaturer för tak- och stolpmontage i kluster.
Odessa finns i två storlekar och ett stort utbud av tillbehör för att styra ljuset.

Artikelnr

OD-30001

Benämning

Odessa Cluster 1

Bruttopris*

9900:-

Odessa Cluster Column

Odessa är en familj med robusta och kompakta downlights för utomhusbruk.
Familjen består bland annat av armaturer för tak- och stolpmontage i kluster.
Odessa finns i två storlekar och ett stort utbud av tillbehör för att styra ljuset.
Priset nedan är inkl. stolpe 4,0 m.
Artikelnr

OD-21 001 -APD1 401 1 4-SC60

Benämning

Odessa Cluster Column 1

Bruttopris*

28 000:-

Paragon

Paragon är en robust och kompakt markstrålkastare. Armaturen finns i
cylindrisk och kvadratisk form och med flera val av ljusspridningen. Ett utmärkt
val för belysning av fasader i offentliga miljöer.

Artikelnr

PR-50001

Benämning

Paragon 1

Bruttopris*

4700:-

Ecolux AB | Box 73 | 265 21 Åstorp | Tel: 01 0-1 30 1 1 00 | e-post: info@ecolux.se | www.ecolux.se * Exklusive moms

PowerMission

PowerMission är konstruerad med miljö och energieffektivitet i fokus.
Armaturserien är utvecklad för de krävande förhållandena för väg- och
gatubelysningsapplikationer samt är mycket flexibel. Den kan enkelt monteras
på befintliga gatubelysningsstolpar.
Priset nedan är exkl. stolpe.
Artikelnr

PO29-GP01 5

Benämning

PowerMission 2

Bruttopris*

3600:-

QBA

QBA LED är en modern stolparmatur med låg bländning. Den har en prismatisk
akryldiffusor med bra ljusprestanda och god avbländning. Ljuset riktas nedåt
och fördelas symmetriskt runt stolpen. Armaturen är i första hand avsedd för
parkeringsplatser samt gång- och cykelvägar.
Priset nedan är exkl. stolpe.
Artikelnr

QB-20941

Benämning

QBA

Bruttopris*

4600:-

Quarter

Quarter är en kvartscylindrisk väggarmatur. Det styrda nedåtriktade ljuset ser
till att ljuset hamnar där det ska vara, ingen bländning, ingen ljusförorening.
Lämplig att använda för att belysa entréer, terasser och fasader.

Artikelnr

QU-31 344

Benämning

Quarter 1

Bruttopris*

3750:-

Rado

Rado är en familj med sju medlemmar i olika storlekar och former. Ljuskällan
sitter dold och ger ett mjukt ljus på marken nedanför armaturen.

Artikelnr

RA-40531

Benämning

Rado 1

Bruttopris*

1 800:-

Sandy

Sandy är en robust väggarmatur (IK08) för utomhusbruk. Armaturen finns i två
storlekar, båda med inbyggda högpresterande LED-moduler. Sandy finns i olika
design och i fem valbara kulörer.

Artikelnr

SA-31 471

Benämning

Sandy 1

Bruttopris*

1 850:-
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Smith

Smith är en elegant pollararmatur med en jämn belysningseffekt. Denna
armatur passar i gångar, vägar, terrasser och trädgårdar.

Artikelnr

SM-1 0693

Benämning

Smith

Bruttopris*

7000:-

Syndy

Syndy är en dekorativ parkarmatur med indirekt ljus som finns i tre olika
utföranden. Syndy Symmetrical ger ett symmetriskt nedåtriktat ljus medan
Syndy Oval ger ett asymmetriskt ljus som riktas bort från armaturen. Syndy
Large är en större parkarmatur som går att vinkla för att kunna styra ljuset dit
man vill.
Priset nedan är exkl. stolpe.
Artikelnr

SY-20643

Benämning

Syndy Oval

Bruttopris*

7500:-

Tango Ceiling

Tango är en familj som finns för vägg, tak och stolpe. Tango Ceiling finns i
cylindrisk och kvadratisk form och med tre val på den asymmetriska
ljusspridningen. Ett utmärkt val för skärmtak där man vill kasta ut ljuset på dess
gångstråk.
Artikelnr

TA-80551

Benämning

Tango 33

Bruttopris*

4000:-

Tango Post Top

Tango är en armaturfamilj för vägg, tak och stolpe. Tango Post Top finns med
sex alternativ på ljusspridningen. Armaturen är mångsidig och fungerar lika bra
till parkeringsytor som gång- och cykelvägar.
Priet nedan är inkl. stolpe 3,0 m.
Artikelnr

TA-2001 1 -APD1 301 02

Benämning

Tango Post Top 36

Bruttopris*

1 3 000:-

Tango Wall

Tango är en familj med vägg-, tak- och stolparmaturer. Tango Wall finns med
nerljus samt upp och nerljus och flera valmöjligheter på ljusspridningen. Dessa
armaturer är anpassade för varierande krav av fasadbelysning av byggnader
etc.
Artikelnr

TA-31 861

Benämning

Tango Wall 29 (nerljus)

Bruttopris*

4000:-
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Tauras

Tauras är en dekorativ pollararmatur med symmetrisk ljusfördelning. Armaturen
finns i två diametrar och med två toppar. Alla varianter är utrustade med ett
välavbländat bländskydd av aluminiumringar.

Artikelnr

TU-1 01 46

Benämning

Tauras 1

Bruttopris*

6400:-

Utah

Utah är en liten och nätt strålkastare för utomhusmiljöer. Utmärkt till att belysa
allt från växter till arkitektoniska detaljer. Finns med eller utan markspett.

Artikelnr

UT-50553

Benämning

Utah 1

Bruttopris*

1 600:-

Vancouver

Vancouver är en unik designpollare med flera val av mönster på armaturen.
Mönstret från armaturen ger ett spännande skuggspel på marken som väcker
nyfikenhet och intresse.

Artikelnr

VA-1 001 1

Benämning

Vancouver 4

Bruttopris*

8000:-

Vekter Bollards
Vekter är en serie armaturer som finns för vägg, stolpe och pollare. Armaturen
finns med flera optiksystem, både asymmetriska och symmetriska, för att t.ex.
klara olika armaturavstånd. Vekter Bollards är en robust pollare som är
anpassad för parkmiljöer och dess gångstråk.
Artikelnr

VK-1 0001

Benämning

Vekter Bollards 3

Bruttopris*

6500:-

Vekter Street
Vekter Street är en robust stolparmatur, anpassad för bl.a. gång- och cykelvägar
och parkeringsytor. Armaturen finns med flera optiksystem, både asymmetriska
och symmetriska, för att klara olika armaturavstånd.
Priset nedan är inkl. stolpe 4,0 m.
Artikelnr

VK-90001 -APD1 401 02-SC60

Benämning

Vekter Street 5

Bruttopris*

1 5 000:-
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Vekter Wall
Vekter Wall är en serie armaturer med flera optiksystem, både asymmetriska
och symmetriska, för att klara olika montagehöjder och armaturavstånd.
Armaturen är avsedd för nerljus, men kan också monteras som uppljusarmatur i
miljöer där man vill ha en kraftfull strålkastare för indirekt belysning. Vekter är
en robust armatur för olika miljöer.
Artikelnr

Benämning

VK-30001

Bruttopris*

Vekter 1

2500:-

Zaab
Zaab är en serie strålkastare i flera olika storlekar och med effektiva LED, COB
(chip on board). Utmärkta till att belysa allt från växter till arkitektoniska
detaljer.

Artikelnr

Benämning

ZA-50001

Bruttopris*

Zaab 1

2600:-

Kulörval
Merparten av armaturerna går att få i nedanstående kulörer.
Ange slutsiffra för önskad kulör vid beställning.

-01 .
Black
RAL 901 1

-02.
Dark Grey
RAL 7043

-03.
White
RAL 9003

-05.
Matt Silver
RAL 9006

-06.
Bronze
RAL 601 4
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