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SMART HOME PRODUCTEN

Slide automatische gordijnen

TRIO ledlamp Weisstone GU10

Door het Slide automatisch gordijnsysteem aan uw
gordijnrails te monteren, kunt u eenvoudig uw
bestaande gordijnen automatiseren. Het bedienen van
de Slide is erg gemakkelijk: dat gaat namelijk via de
bijbehorende Slide by IMM app. Op deze app kunt u al
uw gordijnen waar een Slide systeem aan verbonden
is, zien en bedienen. U kiest zelf welk gordijn u aanpast
en naar welke stand: dicht, half open of helemaal open.

TRIO ledlamp Weisstone GU10 uit de serie Rainbow is
een duurzame lichtbron. Hij beschikt namelijk over
hoogwaardige SMD-ledverlichting met een levensduur
van 25.000 uur. Dankzij de geïntegreerde dimmer kan
deze lamp traploos gedimd worden. De lichtkleur is
ook traploos instelbaar van 2200-6500 kelvin. Dankzij
een handige geheugenfunctie gaat de lamp aan in
dezelfde instelling waarin u hem had uitgeschakeld.

Behalve handmatige bediening kunt u ook routines
instellen, bijvoorbeeld een vakantiemodus, om als u
weg bent inbrekers in het duister te houden. Met dit
slimme algoritme lijkt het alsof u nooit weg bent. Ook
kunt u een alarmroutine instellen, waardoor u elke
ochtend met het zonlicht wakker wordt.
Het Slide automatisch gordijnsysteem werkt op vrijwel
alle gangbare gordijnrails: het ondersteunt namelijk
vrijwel alle rechte rails tot wel 6 meter lang. Bovendien
werkt het systeem zowel op enkele als dubbele
gordijnen. U kunt het systeem handig integreren met
de rest van uw Smart Home. Zo kunt u het koppelen
aan een bestaande hub of verbinden met een slimme
spraakassistent, zoals de Google Assistant. Dan is een
simpel 'Hey Google, doe de gordijnen dicht' het enige

Dit product beschikt over RGBW-kleurenwisselaar en
WiZ smart techniek. Deze WiZ-technologie biedt totale
flexibiliteit met 64.000 tinten wit en 16 miljoen kleuren
en vooraf ingestelde welzijnsmodi. Daarmee kunt u de
ideale lichttemperatuur en lichtintensiteit instellen voor
uw bezigheden. De WiZ-techniek biedt zodoende
handige instellingen voor verlichting, die u afzonderlijk
kunt beheren en programmeren. Met deze slimme
lichtregeling kunt u dus de gewenste sfeer creëren
voor elke gelegenheid, via de app, spraakbesturing,
afstandsbediening of gewoon middels de
wandschakelaar. U kunt de lampen met elkaar
schakelen, maar u kunt ze ook los bedienen. Deze
lichtbronnen passen in vrijwel elk armatuur met een
GU10-fitting. Let er wel op dat deze GU10-lichtbron iets
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wat u nog hoeft te zeggen. Soms wilt u uw gordijnen
gewoon met de hand openen. Dat kan ook met Slide,
en voor het volle gemak is er nu Touch & Go. Geef uw
gordijn een klein trekje en het slimme gordijnsysteem
neemt het over. Zo eenvoudig was het nog nooit!
Doe hier de Quickscan om te kijken of Slide ook op uw
gordijnen werkt!
Klik hier voor de Nederlandstalige handleiding voor de
installatie van de Slide.
Wij bieden u de mogelijkheid om de Slide voor u te
komen installeren en de app op uw mobiele telefoon
te configureren voor €75,-.
Specificaties:
» De 'Slide by IIM' App is beschikbaar voor iOS en
Android;
» Integratie mogelijk met: Google Assistant, Athom
Homey, Home Assistant, Fibaro Homecenter 2,
Domoticz, Homebridge, Pimatic, Open Cloud API;
» Materiaal: hoogwaardig ABS Plastic en een zacht
grijze gestoffeerde design cover;
» Slide werkt op horizontaal bewegende enkele of
dubbele gordijnen (op dezelfde rails). Geschikt voor
rails van 0,5 meter tot 6 meter lengte. U kunt kiezen
aan welke kant u het systeem plaatst;
» Doe hier de Quickscan om te kijken of Slide
compatibel is met uw gordijnen;
» Op maat ontworpen low-power PCB met 240MHZ
Dual Core SOC, motor driver en magnetisch
sensorsysteem;
» Met voedingskabel van 5 meter die verstopt blijft
achter het gordijn;
» Met datapoort voor toekomstige hardware
toevoegingen;
» Afmeting: 26,5 x 7,8 x 5,2 cm (L x B x H);
» Gewicht: 2,4 kg (complete pakket).

hoger is in formaat, waardoor het niet in ieder
armatuur past.
Deze TRIO ledlamp Weisstone GU10 wordt geleverd
inclusief afstandsbediening. In deze serie Weisstone
lampen zijn ook een E14 en E27 lichtbron verkrijgbaar.
Specificaties:
» Kleurtemperatuur: 2200- 6500 kelvin;
» Lichtopbrengst: 360 lumen;
» Met WiZ smart techniek;
» Hoogte lamp: 7 cm;
» Diameter lamp: 5 cm;
» Watt: 6,5;
» Levensduur: 25.000 uur;
» Materiaal: kunststof.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleurtemperatuur

Watt

Lumen

Prijs

TRIO956-88

2200 - 6500 K

6,5

360

€49,99

Producteigenschappen
Artikelnummer

Naam
Slide
inclusief

39000 + 39050

installatie
en
configuratie

Afmeting

Prijs

26,5 x
7,8 x 5,2
cm (L x B

€374,00

x H)
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TRIO ledlamp Weisstone E14

TRIO ledlamp Weisstone E27

TRIO ledlamp Weisstone E14 uit de serie Rainbow is
een duurzame lichtbron. Hij beschikt namelijk over
hoogwaardige SMD-ledverlichting met een levensduur
van 25.000 uur. Dankzij de geïntegreerde dimmer kan
deze lamp traploos gedimd worden. De lichtkleur is
ook traploos instelbaar. Dankzij een handige
geheugenfunctie gaat de lamp aan in dezelfde
instelling waarin u hem had uitgeschakeld.

TRIO ledlamp Weisstone E27 uit de serie Rainbow is
een duurzame lichtbron. Hij beschikt namelijk over
hoogwaardige SMD-ledverlichting met een levensduur
van 25.000 uur. Middels de geïntegreerde dimmer kan
deze lamp traploos gedimd worden. De lichtkleur is
ook traploos instelbaar van 2200-6500 kelvin. Dankzij
een handige geheugenfunctie gaat de lamp aan in
dezelfde instelling waarin u hem had uitgeschakeld.

Dit product beschikt over RGBW-kleurenwisselaar en
WiZ smart techniek. Deze WiZ-technologie biedt totale
flexibiliteit met 64.000 tinten wit en 16 miljoen kleuren
en vooraf ingestelde welzijnsmodi. Daarmee kunt u de
ideale lichttemperatuur en lichtintensiteit instellen voor
uw bezigheden. De WiZ-techniek biedt zodoende
handige instellingen voor verlichting, die u afzonderlijk
kunt beheren en programmeren. Met deze slimme
lichtregeling kunt u dus de gewenste sfeer creëren
voor elke gelegenheid, via de app, spraakbesturing,
afstandsbedieining of gewoon middels de
wandschakelaar. U kunt de lampen met elkaar

Dit product beschikt over RGBW-kleurenwisselaar en
WiZ smart techniek. Deze WiZ-technologie biedt totale
flexibiliteit met 64.000 tinten wit en 16 miljoen kleuren
en vooraf ingestelde welzijnsmodi. Daarmee kunt u de
ideale lichttemperatuur en lichtintensiteit instellen voor
uw bezigheden. De WiZ-techniek biedt zodoende
handige instellingen voor verlichting, die u afzonderlijk
kunt beheren en programmeren. Met deze slimme
lichtregeling kunt u dus de gewenste sfeer creëren
voor elke gelegenheid, via de app, spraakbesturing,
afstandsbedieining of gewoon middels de
wandschakelaar. U kunt de lampen met elkaar
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schakelen, maar u kunt ze ook los bedienen.

schakelen, maar u kunt ze ook los bedienen.

De TRIO ledlamp Weisstone E14 wordt geleverd
inclusief afstandsbediening. In deze serie Weisstone
lampen zijn ook een E27 en GU10 lichtbron
verkrijgbaar.

Deze TRIO ledlamp Weisstone E27 wordt geleverd
inclusief afstandsbediening. In deze serie Weisstone
lampen zijn ook een E14 en GU10 lichtbron
verkrijgbaar.

Specificaties:
» Kleurtemperatuur: 2200- 6500 kelvin;
» Lichtopbrengst: 470 lumen;
» Met WiZ smart techniek;
» Hoogte lamp: 10 cm;
» Diameter lamp: 5 cm;
» Watt: 7,5;

Specificaties:
» Kleurtemperatuur: 2200- 6500 kelvin;
» Lichtopbrengst: 806 lumen;
» Met WiZ smart techniek;
» Hoogte lamp: 11 cm;
» Diameter lamp: 6 cm;
» Watt: 11,5;

» Levensduur: 25.000 uur;
» Materiaal: kunststof.

» Levensduur: 25.000 uur;
» Materiaal: kunststof.

Producteigenschappen

Producteigenschappen

Artikelnummer

Kleurtemperatuur

Watt

Lumen

Prijs

Artikelnummer

Kleurtemperatuur

Watt

Lumen

Prijs

TRIO983-88

2200 - 6500 K

7,5

470

€49,99

TRIO987-88

2200 - 6500 K

11,5

806

€49,99
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Waldmann VIVAA FREE staand
armatuur
De Waldmann VIVAA FREE is een staand armatuur. Hij
is standaard in twee verschillende modellen
beschikbaar en past daardoor in vrijwel elk
interieur. Beide uitvoeringen van de Waldmann VIVAA
FREE zijn verkrijgbaar met een zogenaamd VTLsysteem. Dit is zeer in het belang van onze
gezondheid. Licht bepaalt namelijk meer voor ons dan
we denken: het beïnvloedt namelijk belangrijke
hormoon- en stofwisselingsprocessen. Bovendien
geeft het de maat aan voor onze inwendige klok en
verschaft daarmee ons leven ritme. In situaties waarin
het natuurlijke daglicht tekortschiet, biedt VTL (Visual
Timing Light: daglichtsimulatie) mensen weer het
juiste licht.
De Waldmann VIVAA FREE is naast de standaard
modellen optioneel leverbaar met 5 andere kleuren
kappen: in blauw, roze, groen, beige en grijs). Ook kunt
u kiezen voor een voet in de kleur wit metaal of licht
essenhout.
Voor meer informatie over het VTL-systeem en het
belang van daglicht voor u en uw gezondheid, klik hier
voor een uitgebreide brochure.
Specificaties:
» Verlichting: led, 45 watt;
» Lichtkleur: 3000 kelvin of 3000-6500 kelvin;
» Lichtsterkte: 4400 lumen;
» Verdeling: 34% directe en 66% indirecte verlichting;
» Traploos dimbaar of schakelbaar (VTL-systeem);
» Gewicht: 7,6 kg (model Wood) of 12,7 kg (model
Metal);
» Hoge energie-efficiëntie.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Merk

VIVAA
15951000-00802862

Free
Wood
VIVAA

15948000-00802958

Free
VTL
Metal

Extra
Informatie

Traploos
dimbaar

Kleurtemperatuur

Watt

Lumen

Prijs

3000 K

45

4400

€1.100,00

3000 - 6500 K

45

4400

€1.495,00

VTL 24
uur
instelbaar
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