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CAPSULAKolekce

CAPSULA je brilantní designové závěsné osvětlení komponované ze dvou konvexních kapslí, které 
se překrývají a splývají v jedinečnou/jednotící formu. Svým designem připomíná buňku anebo 
semínka rostlin a evokuje tak metaforu světla jako zdroje života. Kombinace vnějšího obalu z čirého 
skla a vnitřní kapsle z barevného skla vytváří vzrušující 3D optické efekty; tubulární LED zdroj 
prodchne jakýkoli interiér příjemným měkkým osvětlením.
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Technologie Užité technologické postupy vycházejí z několikasetleté tradice a zkušenosti sklářských mistrů. 
Precizní řemeslná výroba ručně foukaného skla dodává produktům od společnosti Brokis příznačný 
a ničím nenahraditelný charakter a jedinečnou kvalitu. Skleněná stínidla jsou utvářena v několika 
vrstvách skloviny, přičemž každé z nich věnují před vyfouknutím do formy sklářští mistři mimořádnou 
pozornost. V této fázi výroby se totiž až ze 70 % rozhoduje o výsledné kvalitě.Nemenší pozornost je 
věnovaná ruční výrobě dřevěné části svítidla.  Každý kus zpracovává řemeslník jednotlivě a 
v několika přísně dodržovaných výrobních fázích. Dbáme přitom na výběr kvalitního ušlechtilého 
dřeva i ekologicky šetrných materiálů, jimiž je dřevo ošetřeno.  
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CAPSULA
Barva skla

ALL
transparentní - fialová CGC554
transparentní - šedá kouřová CGC660
transparentní - transparentní CGC658
transparentní - žlutá CGC659

Povrch nosné části
ALL

DUB evropský  mořený - černá CCS592

Zdroje
BAS

Led  15W, teplá bílá CEB661
STA

DIM Led  15W, teplá bílá CEB662

Barva el. vedení
ALL

černá  CECL519

Ochrana
ALL

IP20 CEP92

Certfikace
ALL

CE CEC160IEC 
EN 60598-1 CEC567
EN 60598-2-1 CEC568

25.6.20142BROKIS s. r. o.

Španielova 1315/25

163 00  Praha 6-Řepy

CZECH REPUBLIC

brokis@brokis.cz

www.brokis.eu 

Tel: +420 567211517

Fax: +420 567211727

IČO:  64940799

DIČ:  CZ 64940799

C 42174 Městský soud v Praze


