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Pressmeddelande 10/11/20 
 
 
 
 
Vi presenterar Punch: Enkel och klassisk design 
 
 
Punch är ett perfekt alternativ för såväl nya som omfattande renoveringsprojekt. Den enkla men 

klassiska designen passar i alla utrymmen. 

 

 

Dornbirn, Österrike/november 2020 – Thorn presenterar stolt lanseringen av Punch. En tidlös armatur 

med klassisk och enkel design, i kombination med den senaste tekniken.  

 

Oavsett om det gäller ett klassrum eller ett kontor. Punch levererar fullständig flexibilitet till projektet. 

Den finns i två längder, L1200 och L1500 och olika typer av ljusdesign. Den klassiska linjära 

lamellformen i högreflekterande aluminium har en förinstallerad nätkabel. Med en effekt på upp till 128 

lm/W är Punch ett utmärkt val för olika typer av renoveringsprojekt.  

 

Det är enkelt att arbeta med Punch, tack vare dess mångsidiga installation. Installationen är snabb och 

enkel, oavsett om den ska monteras direkt i taket eller hängas upp i olika höjder. Väggmontering 

(endast för upphängda varianter) är lika enkelt, tack vare ett tillbehörsfäste. Olika 

kabelinmatningsalternativ och en förinstallerad dragavlastning förenklar installationen av de 

ytmonterade varianterna ännu mer. Dessutom kan Punch beställas som DALI-dimbar armatur. 

 

Tack vare den speciella lamelloptiken riktas ljuset mot arbetsområdena på ett effektivt sätt och med 

perfekt bländningskontroll. Direktljuset kan också kombineras med indirekt ljus för att skapa en 

behaglig atmosfär. Punch kan också ge asymmetrisk distribution för olika väggeffekter, till exempel för 

skrivtavlan i klassrummet. 

 

Christoph Schwaiger – Product Manager Office: ”Punch återupplivar den klassiska lamelloptiken 

älskad av många ljusdesigners. En tidlös armatur som bidrar med extra komfort till atmosfären med sin 

direkta/indirekta ljusfördelning. Med tre olika monteringsalternativ maximerar Punch flexibiliteten och 

användningsområdena.” 
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Bilder 
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Punch levererar fullständig flexibilitet till projektet 
 
 
Information 

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