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Η έμπνευση ήρθε από τη φύση. Από τα φύλλα των 
δέντρων και τα κύματα της θάλασσας. Πήρε μορφή από 
το χέρι του κορυφαίου Έλληνα βιομηχανικού σχεδιαστή 
Ανδρέα Βαρώτσου και έγινε χρηστικό αντικείμενο 
τέχνης, συμφιλιώνοντας τους πανάρχαιους ρυθμούς 
της φύσης με τις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής. 
Aποκλειστική δημιουργία και παραγωγή της Kalfex, 
μιας εταιρίας με εμπειρία 60 ετών στον τομέα του 
φωτισμού, το Wood Wave είναι η ανακάλυψη μιας 
νέας εμπειρίας. Μια συναρπαστική σειρά φωτιστικών 
προσεγμένων και στην τελευταία λεπτομέρεια, που 
ταιριάζουν το ίδιο καλά σε ένα πρωτοποριακό art project 
και σε μια αίθουσα συσκέψεων. Eντάσσονται ιδανικά 
σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον χωρίς να είναι 
απρόσωπα και συμβατικά, διαμορφώνοντας, με την 
τέλεια εφαρμογή, το άψογο φινίρισμα και τη δυναμική 
τους παρουσία, τη συνολική αισθητική ταυτότητα του 
χώρου.
Κατασκευασμένα από πλήρως ανακυκλώσιμο φυσικό 
ξύλο σε διάφορους χρωματισμούς και σχήματα –
συμπεριλαμβανομένων custom made εταιρικών 
λογοτύπων, τα φωτιστικά Wood Wave χρησιμοποιούν 
υλικά επώνυμων ευρωπαϊκών οίκων πιστοποιημένων 
με τα πιο αυστηρά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. 
Δέχονται λαμπτήρες Τ5 υψηλής απόδοσης και χαμηλής 
κατανάλωσης, από 2x14 έως 2x80 Watt, που σέβονται 
το περιβάλλον και συμβάλλουν στην εξοικονόμηση 
ενέργειας. 

The inspiration came from nature. From tree leaves 
and sea waves. It took form in the hands of leading 
Greek designer Andreas Varotsos and became a 
functional art object, uniting nature’s eternal rhythms 
with the demanding requirements of modern life. 
Exclusively created and manufactured by Kalfex, a 
company with a 60-year track record in the lighting 
business, Wood Wave is the discovery of a new 
experience---a state-of-the-art lighting collection that 
is equally at home in a diverse range of environments, 
from avant-garde art installations to executive conference 
rooms. Defying the conventional norm of typical fixtures 
and relying on its high quality workmanship and beautiful 
finish, this exciting line of advanced hanging lights can 
be perfectly integrated in any professional or business 
space, endowing it with a unique, cutting edge style. 
Constructed from fully recyclable natural wood in 
various colors and cutout designs -including 
customized corporate logos, our Wood Wave 
collection uses top grade materials from leading 
European suppliers certified under the most rigorous 
quality and safety standards. Moreover, it uses high 
performance low wattage (2x14 to 2x80 Watt) energy 
saving T5 fluorescent tubes that contribute to the 
protection of the environment.

wood wave

Κωδικός / Item  Watt  Διαστάσεις / Dimensions  Βάρος / Weight

 29214/24 2x14/24 210x130x840 cm 1340 g

 29239 2x39 210x130x1140 cm 2000 g

 29228/54 2x28/54 210x130x1440 cm 2420 g

 29235/49 2x35/49 210x130x1740 cm 2800 g

 29280 2x80 210x130x1740 cm 2800 g


