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LS 990
Messing

Materiaal met traditie.
Opnieuw geïnterpreteerd.
Messing – de legering van koper en zink is al sinds de klassieke oudheid bekend en is
nu nog steeds veelzijdig materiaal. Met zijn goudgele tot donkerbruine tinten straalt het
metaal een bijzondere elegantie uit. Omdat messing hard en slijtvast is en tegelijkertijd
gemakkelijk op diverse manieren te bewerken is, is het materiaal zeer veelzijdig in
toepassing. Het wordt niet alleen in de industrie gebruikt, maar ook in interieurs en in
sieraden. Messing biedt dan ook zowel visueel als qua gevoel unieke accenten.
Ook qua duurzaamheid is messing voorbeeldig materiaal, want het gaat dankzij zijn
materiaaleigenschappen zeer lang mee. Vooral door de zinkconcentratie behoudt het
metaal vele jaren lang zijn kleur.

Klassiek. Puur.
Authentiek.
Van het traditionele materiaal tot aan elegant schakelaardesign: De uitgelezen
eigenschappen van messing hebben JUNG tot een nieuwe interpretatie van de
schakelaarklassieker LS 990 geïnspireerd. Echt messing, met de hand veredeld,
is in de drie kleuren - klassiek, antiek en donker - de nieuwe metaalvariant van
de bekende klassieker. Daarbij past de tijdloos vierkante vorm van de schakelaar
met smal afdekraam en grote schakelwip uitstekend bij het bijzondere messingoppervlak. Deze bijzondere kwaliteit van het ontwerp, tot in het laatste detail,
past perfect bij de huidige trends in architectuur - want ook hier wordt materiaalechtheid steeds belangrijker. Een filosofie die JUNG met zijn programma‘s reeds
vele jaren volgt. Zo is LS 990 Messing het logische vervolg.

Elegantie in verfijnd goudgeel

Klassieke
interpretatie

In een stijlvolle ambiance met schitterende highlights is LS 990 Messing klassiek
een harmonische toevoeging. Met de licht goudgele kleur en de zacht geborstelde
afwerking oogt deze variant uitgesproken nobel. Deze klassieke interpretatie van
messing straalt kwaliteit uit en past zo bij exclusieve interieurs van bijzondere
woningen of utiliteitsprojecten.
Net zoals de andere varianten in de LS range kan ook messing stijlvol gecombineerd worden met ramen of afdekkingen in andere kleuren of materialen.

Messing klassiek
Briljante interpretatie van
kwaliteit en stijl

Traditioneel
en modern
Harmonieus gecombineerd

Messing antiek
Traditie krijgt een nieuw gezicht
De perfecte symbiose tussen heldere vormgeving en ingehouden elegantie: Met zijn
bruine tint en de geborstelde structuur biedt Messing antiek bijzondere accenten in
de ruimte. Op kundige wijze wordt hier de antieke uitstraling van het oppervlak met
de strakke vormgeving van de schakelaar gecombineerd. Zo kunnen in een modern
klassiek interieur opvallende contrasten worden gecreëerd waarmee uiteindelijk een
harmonieus totaalbeeld ontstaat.
Vanzelfsprekend biedt LS 990 Messing in de stijlvolle vormgeving ook alle mogelijkheden van een moderne technische installatie.

Buitengewone elegantie
Vakkundige accenten

Messing donker
Elegantie in donkere tinten
Messing donker staat garant voor een bijzondere verschijning. Door het samenspel van de
donkere tint, de strakke vormgeving en het edele materiaal vormt een LS 990 schakelaar een
designobject met voorbeeldige elegantie. De speciale oppervlakteafwerking van deze messinguitvoering werkt vooral in een elegant interieur optimaal. Dit leidt tot een harmonisch geheel
met donkere kleuren, maar zet ook stijlvolle, contrastrijke accenten in combinatie met een lichte
omgeving.
Zo zijn de JUNG-componenten in messing een ideale aanvulling op de architectonische
vormgeving – zowel in particuliere woningen als in hotels of kantoorruimtes.

Vele verschillende toepassingen

Het tijdloze LS 990 Messing biedt ook alle mogelijkheden van een moderne technische installatie.
Vele verschillende bedienelementen combineren daarbij design, comfort en veiligheid.

Hotelcard

1
Messing klassiek

Messing antiek

Messing donker

• CuZn37 blank geborsteld,
korrel 240
• beide zijden helder gelakt
(corrosiebescherming)

• CuZn37geborsteld,
korrel 240
• oppervlakteafwerking geborsteld
korrel 180
• beide zijden helder gelakt
(corrosiebescherming)

• CuZn37 geborsteld,
korrel 120
• oppervlakteafwerking
Maisschrot 1000 μ
• beide zijden helder gelakt
(corrosiebescherming)
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