RING & FLYBYE
SFEERVOLLE
VERGADERTAFEL
VERLICHTING

VERLICHTING

VERLICHTING

Ring
Deze tafellamp heeft een bijzondere
band met Gispen; de kap is gemaakt
van dezelfde module als de bak van de
Gispen Asy bijzettafel. Ernst Koning heeft
de vorm ‘hergebruikt’; uit dezelfde matrijs
worden zowel de bijzettafel als de lamp
vervaardigd.

Flybye
Hollands Licht heeft in samenwerking met
Ernst Koning een tafellamp ontwikkeld:
Flybye. De armatuur heeft een doordachte
vormgeving waarbij sfeer, functionaliteit
en schoonheid voorop staan. FlyBlye
verandert een vergadertafel zoals Gispen
TEAM in een oogwenk in een functionele
leestafel.
Het tafelmodel Flybye is leverbaar met
bladbevestiging (T2) of voetplaat (T1).
De geperforeerde kap zorgt voor indirect
licht en evenwichtige lichtspreiding.
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Kelvin
Flybye en Ring zijn leverbaar in 2700K
en 3000K. Voor wachtruimtes, horeca en
recepties wordt de voorkeur gegeven aan
2700K en voor meer werkgerelateerde
toepassingen 3000K.
2700K wordt als gezellig en warm licht
ervaren en 3000K geeft functioneel en
helder licht.

Het tafelmodel Ring (T1) is leverbaar met
bladbevestiging. Ring heeft een enorm
lichtcomfort doordat er geen direct contact
is met de geïntegreerde led-verlichting en
een gelijkmatige verlichting geeft.

Holland Licht
De collectie van Hollands
Licht bestaat uit tijdloze
designverlichting. Puur
Dutch Design dat zich
kenmerkt door bijzonder
materiaalgebruik en een
spannend spel tussen licht
en donker.
Deze collectie sluit aan bij
het gedachtegoed en de
designkwaliteit van Gispen.
Alle onderdelen van
Ring & Flybye worden in
Nederland geproduceerd.
De assemblage gebeurt door
mensen met een achterstand
op de arbeidsmarkt.
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PRODUCTOPTIES

Alle modellenzijn
leverbaar in 2700 of
3000 Kelvin. De lampen
zijn niet standaard
dimbaar, dit kan wel op
aanvraag.

Flybye T2
wit of zwart

Flybye T1
wit of zwart

Ring T1
wit of zwart
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GEBRUIKTE KLEUREN EN MATERIALEN

Pagina 2
TEAM tafel: blad 260x120 (met frame 200x60) eiken fineer. Poot Wood
rectangle eiken. Lakwerk wit 009. Stoel: Gispen Nomi Wood zonder
armleggers, kuip wit en lakwerk wit 009. Behang NLXL.

Pagina 4
TEAM tafel: blad rond 140 (met frame 80x80) eiken fineer en 4x TEAM
poot Wood round eiken in lakwerk wit 009. Stoel: Gispen Nomi Wood
zonder armleggers, kuip wit en lakwerk wit 009. Behang NLXL.
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