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BROAD SYSTEM
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TUFFY – THE WILD BUNCH
Gyártó: MAGIS
Forgalmazó: do work!
www.dowork.hu

A MAGIS előszeretettel használ játékos formá-
kat termékeiben, ilyen a 2014-ben bemutatott 
TUFFY is. Ülőmagassága látványos forgómecha-
nizmussal állítható 42 és 61 cm között. A termék 
elsődleges funkciója munkaszék, de nem csak 
az iroda, hanem otthonunk, kávézók vagy épp 
iskolák belső terét is feldobhatjuk a MAGIS és 
Grcic remekével.

Design: Konstantin Grcic 
Funkció: munkaszék
Anyag: bükkfa, üvegszállal erősített polipropilén
Ár: 128 020 Ft-tól

YOU-TURN ON OPTO
Gyártó: DELTA LIGHT
Forgalmazó: be light!
www.belight.hu

Mint az elnevezésből is kitűnik, a termék legfőbb 
előnye, hogy szabadon forgathatjuk a lámpafe-
jet: a You-Turn így nem csak egy általános meg-
világítást biztosító LED-es mélysugárzó, hanem 
kiemelő lámpatestként is funkcionálhat.  A spot 
lámpatesten lévő ún. EFT filter 15%-kal növeli  
a hatásfokot, egységes, káprázásmentes fényha-
tást biztosít, illetve megnöveli az élettartamot az 
optikába épített hűtőbordáknak köszönhetően.

Funkció: spot lámpatest  
Anyag: alumínium 
Ár: 102 110 Ft
A lámpatest beépített LED-fényforrást tartalmaz. 
Energiaosztály: A, A+, A++

KEEN
Gyártó: SIMES
Forgalmazó: be light!
www.belight.hu

A kültéri LED-es projektor érdekessége, hogy 
mechanizmusa miatt 2 irányba is forgatható  
a lámpafej (vízszintesen és függőlegesen) ezál-
tal arra irányíthatjuk fényét, amerre csak akar-
juk. Építészeti lámpatest lévén ez nagy előnyt 
jelent, hiszen például egy homlokzat világítási 
képét pár könnyed mozdulattal átalakíthatjuk, 
mindenféle átszerelés, típuscsere, beavatko-
zás, fúrás-faragás nélkül.

Design: K. Begasse
Funkció: kültéri projektor 
Anyag: alumínium, üveg
Ár: 159 770 Ft
A lámpatest beépített LED-fényforrást tartalmaz. 
Energiaosztály: A, A+, A++

MIURA TABLE
Gyártó: PLANK
Forgalmazó: do work!
www.dowork.hu

A MIURA asztalcsalád az olasz PLANK-re jel-
lemző minimál és elegáns design megtestesítő-
je. A terveket Konstantin Grcic jegyzi, kiinduló-
pontja a tervezés folyamán pedig a rugalmasság 
volt: kül- és beltéren is, illetve flexibilis bútoro-
zást igényelő terekben is alkalmazható. Tárolá-
sa és szállítása a lehajtható asztallap miatt egy-
szerű, formavilága pedig szinte minden 
enteriőrbe tökéletesen illeszkedik.

Design: Konstantin Grcic 
Funkció: asztal
Anyag: porszórt alumínium
Ár: 160 020 Ft-tól
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www.octogon.hu




