
Rokko

Cubist accent.

Rokko is a semi-recessed luminaire that requires minimal installation depth. Rokko produces a soft lu-

minance gradient and is ideal for pathway and orientation lighting. Whether used indoors or outdoors 

Rokko can create a formal continuity in architecture from the interior to the exterior.

Design by Kristof Pycke

Kubistisch accent.

Rokko is een waterresistent, gedeeltelijk ingebouwd toestel dat slechts een minimale inbouwdiepte 

nodig heeft. Met een zachte lichtwerking is Rokko een geschikt toestel voor het uitlichten van wan-

delpaden. Ongeacht of Rokko binnen, onder afdaken of tegen tuinmuren wordt gebruikt, Rokko laat u 

toe om een vormelijke continuiteit te creëren tussen interieur en exterieur van uw architectuur.

Design door Kristof Pycke
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Mini Rokko Project RE-BRAND bvba Architect Paul Wijnants
 Location Opglabeek, Belgium Photographer Kreon
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Mini Rokko

White Mini Rokko Black Mini Rokko

With its cubistic and sober form, Mini Rokko adds a pleasant touch to architecture and creates a 

poetic nocturnal accent. Mini Rokko can be installed in brickwork or cavity walls and requires a depth 

of only 80mm. The choice of light source offers a low voltage tungsten halogen or high power LED 

solution. Components are die-cast and painted to an external grade high quality finish in matt black or 

white to the visible fascia.

Tijdens de dag vormt de verfijnde vormgeving van Mini Rokko een aangenaam beeld in uw architec-

tuur. Mini Rokko kan geïnstalleerd worden in metselwerk of holle wanden en vraagt slechts 80mm 

inbouwdiepte. Ontwikkeld voor laagvolt halogeen lampen of hoog performante LED geeft Mini Rokko 

u oplossingen met poëtische lichtaccenten. Het gebruik van technische kunststoffen en een gegoten 

aluminium front welke wordt gelakt in korrosie resistente poederlak biedt u een maximale kwaliteit.
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Mini Rokko

name Mini Rokko Mini Rokko Mini Rokko Mini Rokko naam

lamptype QT9-ax LED QT9-ax LED lamptype

white kr943011 kr943021 kr943111 kr943121 wit

black kr943012 kr943022 kr943112 kr943122 zwart

 visible LxWxH 140x90x25 140x90x25 140x90x25 140x90x25 LxBxH zichtbaar

cut out LxW 125x75 125x75 125x75 125x75 LxB opening

min. depth 80 80 80 80 min. diepte

fitting G4 G4 culot

max. wattage 20W 1,2W 20W 1,2W max. wattage

voltage 12V 230V/12V 230V voltage

symbol symbole

gear excl. excl. incl. incl.* Auxilaire

IP 65 65 65 65 IP

class 3 3 2 2 klasse

orientation q q q q oriëntatie

optional optioneel

plasterboard inst. 

set

kr743002 kr743002 kr743002 kr743002 pleisterplaat inst. 

set

concrete pouring 

mould

kr743004 kr743004 kr743004 kr743004 beton gietvorm

Remark

* 1 transformer (350mA, max 8,5W). Powers up to 7 fittings.

Opmerking

* 1 transformer (350mA, max 8,5W). Stroom voor 7 toestellen.
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Mini Rokko Project Offices PCP Architects Architect PCP Architects
 Location Genk, Belgium Photographer Serge Brison
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