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BOCCI
Produsele Bocci sunt decise sa tina 

pasul cu lumea contemporana. 

Prezente in multe locatii exclusiviste 

din lumea intreaga, produsele 

canadienilor au ajuns sa fie extrem de 

apreciate de majoritatea arhitectilor. 

Toate produsele Bocci exploreaza 

materialele din punct de vedere 

mecanic, fizic si chimic. Toate 

acestea fiind extrem de importante in 

realizarea unor produse de o mare 

precizie si rafinament 



Barbican
          Gandit de designerul Omer Arbel, acest corp de iluminat este alcatuit din 151 de 

forme din aluminiu. Toate acestea piese sunt amplasate pe un matrix alcatuit din cabluri. 

Coboara in spatiu si se extinde, punr in evidenta spatiile din foaierul Barbican, cu notiuni de 

greutate si masa, idemanare si productie de masa. 

          Aceasta lustra unica se poate vizualiza in Londra, in centrul Barbican 

Corpuri de 
iluminat 
custom 
made?
Corpurile de iluminat prezentate in 

aceste pagini sunt disponibile in 

diferite variante de dimensiuni, 

echipare, culoare, etc., in functie de 

necesitatile clientului 



C O N T A C T  U S

London 
design 
festival
        Aceasta opera de arta, este mai 

mult decat un simplu corp de iluminat, 

a fost prezentata in cadrul fesitvalului 

de design din Londra. 

        Un corp de iluminat cu o 

inaltime de 30 de metri! Intentia 

instalarii a fost dubla, pe de o parte, 

a fost o sarbatoare pura a inaltimii 

monumentale deschise a cladirii. Pe 

de alta parte, a fost cea mai 

ambitioasa explorare a unei noi 

tehnici de suflare a sticlei 



Canada 
House

157 de piese individuale din sticla, 

acest corp de iluminat a fost realizat 

in Vancouver si gandit de renumitul 

designer Omer Arbel.           

Explorarea materialelor a servit drept 

punct de plecare fundamental pentru 

proiectarea acestei lustre. Noul 

proces de fabricatie blocheaza 

golurile de aer, in diferite dimensiuni 

si configuratii, intr-o matrice de sticla,

care este apoi invelita in sticla 

oglinda pentru a crea un intreg 

coeziv. 

Aceasta creatie se poate admira in 

Londa, la Canada House. 



Fairmont
      Corpul de iluminat este realizat 

pe o suprafata plana din trei straturi 

colorate de sticla topita. Fiecare 

strat are opacitatea diferita. Acestea 

sunt iluminate cu ajutorul unui bec 

LED. 

      Fiecare strat este vizibil odata cu 

iluminarea. Aceste corpuri de iluminat 

sunt sustinute de un sistem de 

armaturi modular, compus dintr-o 

serie de componente de tip ramura si 

articulatii, care pot fi compuse pentru 

a crea o structura arborescenta. 

Pentru lucrarea de la Fairmont 

Paicific Rim s-au folosit 480 de 

corpuri de iluminat.


