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En stilren design för många tillämpningar  
 
 
Novaline Style är en elegant och slim armatur med rund form som erbjuder ett diffust ljus framåt och en 

diskret ljusspridning på 10 % bakåt. Novaline Style passar till många olika tillämpningar och smälter väl 

in i omgivningen. Armaturen har designats för olika allmänna områden som människor rör sig genom 

samt även sociala utrymmen.  

 

April 2022 – Thorn Lighting presenterar stolt nya Novaline Style. Den här estetiskt tilltalande armaturen 

kan monteras på såväl vägg som innertak, och kan även pendlas med en elegant stav eller vajer. 

Novaline Style ger effektiv belysning där det behövs och med en IP54-klassning kan den även 

användas utomhus i täckta gångvägar.  

 

Kombinerar modern design med mångsidighet  
Kontor, utbildning, hälso- och sjukvård, butiker, hotell och bostäder – det är bara några av de 

tillämpningar som Novaline Style är lämpad för. Novaline Style erbjuds som enkel armatur med på/av 

funktionalitet men kan enkelt utökas till en fullt anpassningsbar lösning med trådlös styrning. Tack vare 

inbyggd trådlös kommunikation kan produkten styras via bluetooth. Novaline Style finns även tillgänglig 

med ett nödbelysningsläge via fristående eller centralt batteri (endast DALI-versioner) som ger upp till 

tre timmars nödbelysning.  

 

En hel familj  
De slimmade och runda armaturerna Novaline Style finns i tre olika storlekar: 320 mm, 400 mm och 

500 mm. De har ett ramdjup på endast 37 mm. En och samma storlek i ett projekt skapar en elegant 

enighet. Att kombinera flera olika storlekar ger å andra sidan ett mer dynamiskt intryck. Armaturhusen i 

hög kvalitet finns tillgängliga i tre färger: svart, vitt och silver.  

 

Armaturerna erbjuds med olika lumeneffekter, från 1 400 lm upp till 5 000 lm, så Novaline Style-

familjen kan användas i många olika typer av projekt. En opal optik ger ytterligare komfort och en 

indirekt ljusspridning på 10 % bakåt – bäst effekt uppnås när armaturen är ytmonterad.  

 

Flexibel känsla  
Novaline Style erbjuder mer flexibilitet för belysningsdesigner tack vare de olika 

monteringsalternativen. Armaturen kan ytmonteras direkt på väggar och innertak, och kan 

kompletteras av två ytterligare alternativ för pendelmontering – stav- och vajerupphängning. En av 

armaturens många attraktiva funktioner är det snabba och enkla monteringssystemet som minskar 

installationstiden.  
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Annelie Roehl, Product Manager, Linear and Area Lighting, beskriver: ”Med den nya armaturen 

Novaline Style har vi lyckats kombinera olika enastående funktioner till en fantastisk produktfamilj.  

Modern estetik, effektiv men kompromisslös belysningsdesign och en totalt kundorienterad 

mångsidighet gör att Novaline Style-armaturen är ett perfekt tillskott i det omfattande 

produktsortimentet från Thorn.” 

 

Mark Mattimoe, Thorns Head of Application för utbildning och kontor samt hälso- och sjukvård, 

tillägger: ”Den största fördelen hos Novaline Style är att den kan användas inom så många olika 

tillämpningar, från skolor och kontor till sjukhus och till och med butiker. Den här mångsidigheten ger 

en konsekvent behaglig känsla i gemensamma områden i de flesta typer av byggnader, inklusive 

receptioner, transitutrymmen och enskilda rum – men även på funktionella platser.”  
 

Bilder 
(Foton från Thorn) 

 
Novaline Style erbjuder mer flexibilitet för belysningsdesigner tack vare de olika 
monteringsalternativen. 
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En opal optik ger ytterligare komfort och en indirekt ljusspridning på 10 % bakåt – bäst effekt uppnås 
när armaturen är ytmonterad. 
 

 
Novaline Style passar till många olika tillämpningar och smälter väl in i omgivningen. Armaturen har 

designats för olika allmänna områden som människor rör sig genom samt även sociala utrymmen.  

 
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: 
We make light work for you. Läs mer på https://www.thornlighting.se/sv-se 
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