
Αθήνα NBT-99
Athens NBT-99

Φωτιστικ� κ�ρυ�ής µ�ντέρν�υ

σ�εδιασµ�ύ, �ωτί=ει τ�ν περι
άλλ�ντα

�ώρ�, �ωρίς να δηµι�υργεί θάµ
ωση.

Ακτινικά τ�π�θετηµέν�ι πλήρως

στεγαν�ί ανακλαστήρες, π�υ

αναπτύ�θηκαν πρ�σ�ατα, ε"ασ�αλί=�υν

τη 
έλτιστη τε�ν�λ�γία �ωτισµ�ύ.

)ι στιλπν�ί ανακλαστήρες, �δηγ�ύν τ�

�ως ακρι
ώς στην επι�άνεια π�υ 

πρ�κειται να �ωτισθεί, ε"ασ�αλί=�ντας

τη µεγαλύτερη δυνατή απ�σταση 

µετα"ύ των �ωτεινών σηµείων και 

�µ�ι�µ�ρ�ία �ωτισµ�ύ.

Τ� µ�ντέλ� «ΑΘΗΝΑ» είναι κατάλληλ�

για �ωτισµ� δρ�µων σε �ικιστικές 

περι��ές, εµπ�ρικά και εκθεσιακά

κέντρα, �δ�ύς πρ�σ
ασης και �ώρ�υς

αναψυ�ής.

Συνιστώµεν� ύψ�ς τ�π�θέτησης: 4 – 6 m

Modern-form mast-mounted 

luminaries, light-up the surroundings

without any glare.

The newly developed and elegantly 

concealed radial facetted reflector 

system of the Athens luminaries 

ensures optimum lighting technology.

Brilliant facetted surfaces guide the

light precisely onto the surface to be

illuminated, and permit large distances

between light spots ensuring at the

same time uniform illumination. Athens

is suitable for residential roads,

shopping streets, access roads,

commercial and exhibition centres and

recreation areas.

Recommended mounting height 4-6m

Top mast - mounted luminaire

Aluminium housing with 
steel supporting elements 

Mast mounting element of 
diecast aluminium for 60/76mm.
spigot

Powder coated in grey colour

Polycarbonate enclosure;
UV protected

Fan shaped white aluminium 
or prismatic glass reflector 

Protection class: II

Degree of protection: IP 54

Finishing: RAL 9002
Any RAL shade upon request;
60 days delivery time without extra cost 

EPΓOΣTAΣIO ΘHBΩN: 6� �λµ. Θη
ών - Eλευσίν�ς, T.Θ. 32, 322 00 Θή
α, Tηλ.: 22620 80851, Fax: 22620 80852
THIVA PLANT: 6th Km O.N.R. Thiva-Elefsis, Thiva 322 00 P.O. Box 32, Tel.: (+30) 22620 80851, Fax: (+30) 22620 80852
ΓPAΦEIO AΘHNΩN: Mητρ�π)λεως 43, Mαρ�ύσι 15124, Tηλ.: 210 6143263, Fax: 210 6126154
ATHENS OFFICE: 43 Mitropoleos St., Marousi 15124, Greece, Tel.: (+30) 210 6143263, Fax: (+30) 210 6126154
e-mail: biomek@biomek.gr, web site: www.biomek.gr

Φωτιστικ) σώµα κ�ρυ8ής

Κέλυ8�ς αλ�υµινί�υ µε αν�\είδωτ� 
συνδετικ) υλικ)

Βάση σύνδεσης απ) �υτ�πρεσαριστ) 
αλ�υµίνι� για κ�ρυ8ή ιστ�ύ Φ60/76 mm.

Βα8ή π�ύδρας γκρι απ��ρώσεως

Π�λυκαρ
�νικ) πρ�στατευ)µεν� απ) UV
ακτιν�
�λία

Λευκά πτερύγια αλ�υµινί�υ ή πρισµατικ)
γυαλί

Κλάση πρ�στασίας: ΙΙ

Βαθµ)ς πρ�στασίας: ΙΡ 54

%ρώµα: RAL 9002
∆ια8�ρετικ�ί �ρωµατισµ�ί RAL 
κατ)πιν παραγγελίας, �ωρίς 
επι
άρυνση, σε 60 ηµέρες
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