
 

 

  
 

 

 

Pressinformation  www.thornlighting.se 

 

 

 

 

 

 

 

 KOMMER SNART 
Thorns nya Contrast-serie tar fram det bästa i stadsarkitekturen 
 
Den nya generationen av den här serien arkitektonisk belysning livar upp staden men visar samtidigt respekt 
för natten 
 
Dornbirn, Österrike/april 2020 – Contrast är en enhetlig serie som sträcker sig från superkompakta spotlights 
till kraftfulla strålkastare med ett tydligt mål i sikte: att låta användarna visa upp arkitekturen och stadsmiljön i 
absolut bäst ljus. 
 
 
Mycket mångsidig 
Contrast är mycket mångsidig både i form och funktion. Det finns tre olika storlekar i serien. Den största 
storleken ger ett ljus på 16 000 lumen. Alla tre är karakteristiska Contrast-strålkastare. Seriens prestanda 
säkerställer att den klarar även de mest utmanande uppgifterna. Tack vare ett brett utbud av ljusfördelningar, 
färgtemperaturer och optiska tillbehör är Contrast mycket mångsidig – och flera olika monteringsalternativ, 
inklusive stolpmontering, gör belysningen ännu mer flexibel. 
 
Distinkt men diskret 
Den nya generationen av Contrast har en kraftfull, robust design. Den stilrena moderna designen har även 
tillämpats på alla tillbehör för att bibehålla den eleganta estetiken. Bländskydd, kupor, honeycomb-raster och 
holografiska filmer har alla utformats för att komplettera strålkastarnas utformning. 
 
Contrast har flera LED-chip i kombination med en enda lins för en enastående blandning av färger. Även med 
den integrerade strömförsörjningen är de här strålkastarna mycket kompakta. Alla versioner av Contrast finns 
tillgängliga med flera olika sorters vitt ljus (2200K, 2700K, 3000K och 4000K) samt med RGBW och den nya 
lösningen Balanced White. Med Balanced White kan färgtemperaturen justeras från det varmaste 2200K hela 
vägen till 4000K, för att passa tidpunkten och platsen samt förstärka upplevelsen om natten. 
 
Du har kontrollen 
Med Contrast kan användarna skapa utformningar och scenarier som gör intryck. Hela serien kan växlas, 
dimmas och justeras färgmässigt med hjälp av olika gränssnitt. Trådlös funktionalitet gör det lätt att reglera 
och konfigurera Contrast, och förenklar även installationen eftersom inga nya kablar behövs. Lösningen 
Contrast Balanced White, sammankopplat med DALI 2, anpassar ljuset enligt årstiden eller nattmiljön för att 
matcha stadens ljus, uppfylla lokala behov och respektera det nattliga ekosystemet. Contrast RGBW-
strålkastare ger obegränsad färgmångsidighet och gör så att dynamiska och statiska ljusscener kan 
programmeras och regleras via Bluetooth® eller DMX RDM. På så sätt går det lätt att förvandla utseendet på 
alla strukturer nattetid med färgat ljus. 
 
Släpp loss möjligheterna  
Delphine Jouault, global produktchef för fasader, monument och broar, förklarar: ”Den här nya generationen 
av Contrast innebär en helt ny verktygslåda för att visa upp stadsarkitektur på bästa sätt. Det blir fantastiskt 
vackert och hela serien har en konsekvent känsla. Alternativ som Balanced White, vilket innebär att du kan 
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justera färgtemperaturen för olika tidpunkter, och RGBW släpper verkligen loss möjligheterna hos den nya 
Contrast-generationen.” 
 
Bilder 
(Bildkällor från Thorn) 
 

 
Serien inkluderar tre olika storlekar, från liten till stor (upp till 16 000 lumen) – som alla är karakteristiska för 
Contrast 
 

 
Contrasts stolpmonterade gränssnitt har utformats för att komplettera strålkastarens design 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
Se arkitekturen och stadsmiljön i optimal belysning 
 

 
Contrast är en enhetlig serie arkitektonisk belysning som uppfyller många olika tillämpningsbehov 
 
Videon 
https://www.youtube.com/watch?v=pLqb0n9Q1nU 
 
Information 

Detta pressmeddelande och högupplösta bilder kan laddas ned från: 
http://www.thornlighting.com/en/about-us/press 
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Om Thorn 

Thorn designar och utvecklar innovativa, prestandadrivna och pålitliga belysningslösningar för inom- och 
utomhusbelysning samt olika styrningsalternativ. Vår omfattande produktportfölj uppfyller de dagliga behoven 
för kommuner, leverantörer, konsulter, arkitekter, installatörer, återförsäljare och slutanvändare. Den lämpar sig 
för ett brett urval av tillämpningar, inklusive kontors-, utbildnings-, industri- och stadsmiljöer, transport, sport, 
vägnät och parkeringsplatser, samt nödbelysning och olika lösningar för styrning.  Thorn är ett globalt varumärke 
som är synonymt med beprövad kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet. Med över 90 år av belysningserfarenhet 
har vi etablerat oss som en pålitlig partner som alltid strävar efter att ge kunderna en support som sträcker sig 
bortom själva produkten. Vi hjälper till att förbättra allmän- och trafiksäkerhet i städer och kommuner med 
intelligenta lösningar och bättre anslutningsmöjligheter. Thorn är en stolt medlem av Zumtobel Group med fokus 
på att erbjuda rätt belysningslösning för människor, platser och miljön. Vår främsta prioritet: Att erbjuda rätt 
belysning för dig. Läs mer på www.thornlighting.com 
 
Presskontakt: 
Daniela Thanner 
Brand Project and Communications Manager Thorn 
Tel: +43 664 808 922 263 
Daniela.Thanner@zumtobelgroup.com 
 
Nina Soderstrom 
Marketing Communications Manager Nordic & Baltics 

Tel: +46 705 360933 

Nina.Soderstrom@zumtobelgroup.com 
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