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VLOERLAMPEN

Schweizer Multilight PRO
vloerlamp compact
Schweizer Multilight PRO vloerlamp compact uit de
nieuwe Multilight PRO lampenserie. Deze serie lampen
is recent ontwikkeld, met speciale aandacht voor de
behoeften van slechtzienden. De lampen brengen
slimme techniek, duurzame materialen en elegant
design samen in een functioneel ontwerp.
Deze Schweizer Multilight PRO vloerlamp compact is
beschikbaar in twee varianten. De eerste variant is
leverbaar met een keuze uit een van de drie
verschillende lichtkleuren, namelijk 2700 K (warm wit),
4500 K (neutraal wit) of 6500 K (koel wit). De tweede
variant is een 3 in 1 model, dat beschikt over alledrie
de lichtkleuren. Al de modellen werken op
netaansluiting. Het mat zwarte oppervlak van de lamp
voorkomt vervelende reflecties en dankzij de robuuste
plastic behuizing kunt u de lamp ook makkelijk
schoonmaken.
De lamp heeft een centraal bedieningspaneel met
knoppen in contrasterende kleuren, die u met een
enkele aanraking in werking kunt zetten. Ook geeft de
lamp een hoorbare AAN/UIT-indicatie. De lamp heeft

Daylight vloerlamp Electra
Daylight vloerlamp Electra heeft een slank en
onopvallend design en past daardoor feilloos in elk
interieur. Deze vloerlamp beschikt over hoogwaardige
ledverlichting, die in 3 stappen dimbaar is. Zodoende
kunt u kiezen tussen een warme of koele lichtkleur. De
dimmer kunt u met een touchknop bedienen.
Deze Daylight vloerlamp Electra heeft een flexibele
arm, waardoor u het licht naar wens kunt positioneren
en ongewenste schaduwen voorkomt. Zo heeft u het
licht precies waar u het nodig heeft en hindert u geen
andere mensen in de ruimte. Vanwege het compacte
formaat kunt u deze lamp eenvoudig achter uw stoel,
bank of tafel plaatsen en uw werk of hobby
comfortabel verrichten.
Specificaties:
» Verlichting: led, 13 watt;
» Kleurtemperatuur: 6000, 4000 en 2700 kelvin;
» Lichtsterkte (in 3 stappen dimbaar):
Op 25 cm: max. 5750, min. 900 (6000K), max. 5420,
min. 980 (4500K) en max. 5100, min. 760 (2700K) lux;
Op 50 cm: max. 1690, min. 410 (6000K), max. 1640,
min. 380 (4500K) en max. 1560, min. 330 (2700K) lux;
» Lichtopbrengst: 800 lumen;
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een zeer flexibel ontwerp, want u kunt het hoofd en de
armen makkelijk bewegen. Bovendien heeft de lamp 2
helderheidsniveaus, waardoor u uw optimale
verlichting kunt realiseren.
In deze serie is ook een XL-vloerlamp beschikbaar,
evenals een XL-tafellamp, een XL-tafellamp met klem,
een tafellamp (op netstroom) en een 3-in-1 tafellamp
(op accu).

» Met verstelbare arm voor optimale positionering;
» Afmeting verpakking: 44 x 33 x 7 cm (L x B x D);
» Kleur: zwart;
» Gewicht: 4 kg;
» Snoerlengte: 2 m.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Deze lamp zal worden geleverd direct vanaf de
fabriek. Hierdoor is er voor deze lamp een levertijd
van 3-5 werkdagen.

E35231

Kleurtemperatuur

Lux

2700-4000-6000

5750-5420-5100

K

(op 25 cm)

Specificaties:
» Verlichting: led;
» Kleurtemperatuur: 2700, 4500 en/of 6500 kelvin;
» Met 2 helderheidsniveau’s (70% en 100%);
» 4,8 watt;
» Lux (op 25 cm): 2930, 4300 of 4100;
» Hoogte statief: ong. 96 cm;
» Diameter voet: 28 cm;
» Armlengte: 30 cm;
» Gewicht: 3,5 kg;
» Netaansluiting;
» Snoerlengte: 150 cm.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleurtemperatuur

Watt

Lux

Prijs

2930
945023

2700 K

4,8

(op

€299,00

25
cm)
4300

945043

4500 K

4,8

(op

€299,00

25
cm)
4100

945063

6500 K

4,8

(op

€299,00

25
cm)
2930
4300

945003

2700 K, 4500 K
en 6500 K

4,8

4100

€339,00

(op
25
cm)
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Waldmann Ataro vloerlamp
(schakelbaar)
Waldmann Ataro vloerlamp is een kwalitatief zeer
hoogstaande lamp van Waldmann. Deze vloerlamp
combineert namelijk directe en indirecte verlichting in
één lamp. Deze mooie designlamp heeft een uitsparing
in de voet. Daardoor is een optimale positionering
mogelijk. U kunt de prismaschijf en het frame
bovendien gemakkelijk afnemen om de lamp te
reinigen of de lichtbronnen te vervangen. Het
bedieningspaneel is zowel multifunctioneel als
makkelijk bereikbaar. De lamp is gemaakt van
aluminium en daardoor relatief licht van gewicht.
De Waldmann Ataro vloerlamp beschikt ook over
hoogwaardige ledverlichting met een grote lichtsterkte.
Deze verlichting is meervoudig schakelbaar door
middel van een multifunctionele taster en
parametreerbaar. Door de geïntegreerde licht- en
aanwezigheidssensor schakelt de lamp zichzelf
automatisch uit. U kunt zelf instellen of dit na 5-30
minuten is.

TRIO vloerlamp Owen
TRIO vloerlamp Owen is een moderne en stijlvolle
vloerlamp. Hij is beschikbaar in drie kleuren, namelijk
zwart, wit en grijs. Dankzij deze kleurstellingen past er
altijd wel een variant in uw interieur. De lamp heeft uit
een metalen armatuur, waardoor hij altijd stevig op de
grond staat. De arm van de lamp is flexibel te draaien
en te verstellen. Twee textielen lampenkappen maken
het geheel compleet. De lichtbronnen worden niet
meegeleverd. Zodoende kunt u zelf lichtbronnen
uitzoeken met een lichtkleur en lichtopbrengst naar
wens.
Beide lichtbronnen zijn gescheiden schakelbaar.
Hierdoor kunt u ervoor kiezen om in de kleine
lampenkap met flexibele arm een lichtbron te kiezen
om goed mee te kunnen lezen. In de grote lampenkap
kunt u dan bijvoorbeeld kiezen voor een lichtbron met
sfeerlicht. Wij leveren deze TRIO vloerlamp Owen
exclusief lichtbronnen. Bijpassende E14 (voor de kleine
lampenkap) en E27 (voor de grote lampenkap)
lichtbronnen kunt u hier vinden.
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Deze lamp is ook leverbaar in een dimbaar model.
Specificaties:
» Verlichting: led, 50 watt;
» Kleurtemperatuur: 4000 kelvin;
» Lichtsterkte: 5800 lumen;
» Lichtverdeling: overwegend indirect;
» Armatuurhuisverbinding +/- 45° draaibaar;
» Antiverblinding met lichtversterkende AMBIOmicroprisma’s;
» Materiaal: aluminium;
» Hoogte: 200 cm;
» Gewicht: circa 18 kg.

Producteigenschappen
Artikelnummer
121220001

Watt
50

Lumen
5800

Prijs

Specificaties:
» Kleur: zwart, wit of grijs;
» Materiaal: metaal (armatuur) en textiel (lampenkap);
» Hoogte: 10 cm (kleine lampenkap), 22 cm (grote
lampenkap) en 160 cm totaal;
» Diameter: 9 cm (kleine lampenkap) en 36 cm (grote
lampenkap);
» Geschikt voor E14 (maximaal 10 watt) en E27
(maximaal 42 watt) lichtbron;
» Met gescheiden schakelaars;
» Snoerlengte: 1,8 m.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

TRIOR40192002

Zwart

Materiaal

Metaal
en textiel

€1.257,00
TRIOR40192001

TRIOR40192007
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Wit

Grijs

Metaal
en textiel

Metaal
en textiel

Afmeting

Prijs

160 x 36
cm (L x

€85,00

B)
160 x 36
cm (L x

€85,00

B)
160 x 36
cm (L x
B)

€90,00

(0182) 52 58 89
Meridiaan 40
2801 DA Gouda
www.irishuys.nl
info@irishuys.nl

TRIO vloerlamp Ponte

Daylight DuoLamp vloerlamp

TRIO vloerlamp Ponte is een moderne en elegant
vormgegeven vloerlamp. Door deze vormgeving past
hij in vrijwel elk interieur. De lamp heeft een metalen
armatuur en staat daardoor heel stabiel. De arm van de
lamp is flexibel te draaien en te verstellen. Het
voordeel daarvan is dat u het licht direct op uw werk,
krant of boek kunt laten schijnen, zonder hinder te
hebben van de lichtbron. Een textielen lampenkap
maakt de lamp compleet. De lichtbron wordt niet
meegeleverd. Zodoende kunt u zelf een lichtbron
uitzoeken met een lichtkleur en lichtopbrengst naar
wens. De lamp is leverbaar in 2 kleuren, namelijk zwart
en wit. Wij leveren deze TRIO vloerlamp Ponte
exclusief lichtbron. Een bijpassende E27 lichtbron kunt
u hier vinden.

De Daylight DuoLamp vloerlamp is een modern
ontworpen vloerlamp, die uw licht verdubbelt. Hij
beschikt namelijk over twee lampdelen, die zeer
flexibel te positioneren zijn. Bovendien beschikt deze
lamp over 56 hoogwaardige en duurzame leds, met
een kleurtemperatuur van 6000 kelvin. Dit komt neer
op helder daglicht. U kunt de lichtsterkte aanpassen
met de aanraakbare dimmer, waarmee u de lamp in 4
helderheidsniveaus kunt instellen. Daardoor heeft u
altijd optimale kleurenweergave en schaduwvrije
verlichting, wat ideaal is in bijvoorbeeld een
schoonheidssalon, in een studio of op een kantoor.

Specificaties:
» Kleur: zwart of wit;
» Materiaal: metaal (armatuur) en textiel (lampenkap);
» Hoogte: 20 cm (lampenkap) en 168 cm totaal;
» Diameter lampenkap: 40 cm.
» Geschikt voor E27 lichtbron (maximaal 60 watt);
» Met voetschakelaar;
» Snoerlengte: 2 m.

Producteigenschappen

Deze Daylight DuoLamp vloerlamp is ook beschikbaar
in een UnoLamp vloerlamp en in twee DuoLamp
tafellamp modellen.
Specificaties:
» Verlichting: led, 13,5 watt;
» Kleurtemperatuur: 6000 kelvin;
» Lichtsterkte: 2090 lux (op 30 cm);
» Lichtopbrengst: 700 lumen;
» In 4 stappen dimbaar;
» Kleur: wit;
» Levensduur: ca. 50.000 lichturen;
» Afmeting: 132 x 53 x 21 cm (L x B x D);
» Gewicht: 3,5 kg;
» Snoerlengte: 1,8 meter.
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Artikelnummer

Kleur

TRIO401600131

Wit

TRIO401600132

Zwart

Materiaal

Metaal
en textiel

Metaal
en textiel

Afmeting

Prijs

Producteigenschappen

168 x 40
cm (L x

€165,00

Artikelnummer

Kleurtemperatuur

Watt

B)

Lumen

Prijs

700

€59,99

2090

168 x 40
cm (L x

Lux

EN1530

6000 K

€165,00

13,5

(op
30
cm)

B)

Daylight UnoLamp vloerlamp

Daylight Aura Ring vloerlamp

De Daylight UnoLamp vloerlamp is een modern
ontworpen vloerlamp, die in elk interieur past. Hij
beschikt over 28 hoogwaardige en duurzame leds, met
een kleurtemperatuur van 6000 kelvin. Dit komt neer
op helder daglicht. U kunt de lichtsterkte aanpassen
met de aanraakbare dimmer, waarmee u de lamp in 4
helderheidsniveaus kunt instellen. Daardoor heeft u
altijd optimale kleurenweergave en schaduwvrije
verlichting, wat ideaal is tijdens bijvoorbeeld tekenen,
handwerken of lezen. De lamp heeft een onopvallend
design en kan daardoor overal geplaatst worden. Met
de flexibele arm kunt u het licht precies richten waar u
het nodig hebt. Zodoende heeft u altijd de nodige en

Met de Daylight Aura Ring vloerlamp heeft u de
beschikking over perfecte daglichtverlichting, waar u
ook bent! Vanwege de handige led-ring, die zich aan de
buitenkant van de ring bevindt, wordt het licht
gelijkmatig en schaduwvrij verdeeld. Deze lamp heeft
een kleurtemperatuur van 6000 kelvin en een hoge
lichtopbrengst. De lichtsterkte is continu dimbaar.
Bovendien geeft deze lichtbron een realistische
weergave van de huidskleur. Wij leveren deze Daylight
Aura Ring vloerlamp inclusief draagtas. U kunt de lamp
namelijk eenvoudig opvouwen en meenemen.
Daardoor is het een ideale lamp voor (mobiele)
schoonheidsspecialisten of vloggers. Zij hebben ook
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gewenste verlichting.
Deze Daylight UnoLamp vloerlamp is ook beschikbaar
in een DuoLamp vloerlamp en in twee UnoLamp
tafellamp modellen.
Specificaties:
» Verlichting: led, 6 watt;
» Kleurtemperatuur: 6000 kelvin;
» Lichtsterkte: 1145 lux (op 30 cm);
» Lichtopbrengst: 400 lumen;
» In 4 stappen dimbaar;
» Kleur: wit;
» Levensduur: ca. 50.000 lichturen;
» Afmeting: 132 x 46 x 21 cm (L x B x D);
» Gewicht: 3,2 kg;
» Snoerlengte: 1,8 meter.

Kleurtemperatuur

Lux

Lumen

Specificaties:
» Verlichting: led, 29 watt;
» Kleurtemperatuur: 6000 kelvin;
» Lichtopbrengst: 2100 lumen;
» Lichtsterkte: 4500 lux (op 30 cm);
» In hoogte verstelbaar van 198 naar 105 cm;
» Kleur: zilver/zwart;
» Levensduur: 50.000 lichturen;
» Met continu dimmer schakelaar;
» Afmeting: 198 x 61 x 57,5 cm (L x B x D);
» Gewicht: 2,6 kg, inclusief draagtas;
» Snoerlengte: 3,5m.

Producteigenschappen

Producteigenschappen
Artikelnummer

baat bij de mobiele telefoonhouder die aan de lamp zit.
De lamp is tot slot in hoogte verstelbaar.

Artikelnummer

Watt

Kleurtemperatuur

(op
30

Lux

6000 K

29

2100

(op
30
cm)

400

6

Prijs

4500
E35450

6000 K

Lumen

Prijs

1145
EN1430

Watt

€49,99

cm)
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Daylight Beautylamp Gemini

Iris vloerlamp Stella Two

De Daylight beautylamp Gemini is een professionele
lamp voor in de beautysalon. Deze lamp beschikt
namelijk over hoogwaardige ledverlichting, met een
kleurtemperatuur van 6000 kelvin (helder wit). De lamp
heeft bovendien een lichtsterkte van maar liefst 4500
lux en is in 4 stappen dimbaar (40% - 60% - 80% 100%). Door de hoge kleurweergave-index (CRI) kunt u
overal in perfect daglicht werken. De Gemini geeft een
gelijkmatige, schaduwloze lichtverdeling en zorgt
tevens voor een nauwkeurige weergave van de
huidskleur. Hierdoor is deze lamp zeer geschikt voor
bijvoorbeeld kappers of schoonheidsspecialisten.

Iris vloerlamp Stella Two is een vernieuwde en
elegante lamp. Deze vloerlamp heeft 3 lichtkleuren en
zodoende kunt u schakelen tussen 2900 (warm geel),
4100 (warm wit) en 5900 (helder wit) kelvin. Bovendien
is deze lamp in 5 stappen dimbaar. Zo heeft u altijd de
gewenste lichtkleur en lichtintensiteit!

Vanwege zijn telescopische buis is de lamp in hoogte
verstelbaar. Beide ledlampen zijn te buigen in elke
gewenste positie en geven geen warmte af. Tussen de
lampen in zit een optionele telefoonhouder voor de
smartphone gemonteerd. Ideaal dus voor selfies,
bloggers en vloggers. Inclusief een USB-aansluiting.
De Daylight beautylamp Gemini is een lichtgewicht
lamp en weegt 2,4 kilo. Wij leveren hem inclusief
draagtas met handige vakverdeling.
Specificaties:
» Verlichting: led, 23 watt;
» Kleurtemperatuur: 6000 kelvin;
» Lumen: 1400;
» Lux: 4500 (op 30 cm);
» In 4 stappen dimbaar (4500, 3500, 1700, 900 lux);
» Afmeting: 57 x 90 x 135 cm (L x B x H);
» Snoerlengte: 3,5 m;
» Gewicht: 2,4 kg;
» Met USB-aansluiting;
» Met flexibele en verwijderbare telefoonhouder;
» Levering inclusief draagtas.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleurtemperatuur

Lumen

E35350

6000 K

1400

Lux

Watt

Gewicht

Prijs

23

2,4 kg

€199,99

Deze vloerlamp is ideaal voor mensen die thuis
werken. U kunt de hoogte namelijk verstellen van
1,20m naar 1,80m of andersom. Ook heeft de lamp een
hele flexibele nek. Het bedieningspaneel van de lamp
is een los element en kan ook gebruikt worden als
afstandsbediening. Zo kunt u de lamp ook van een
afstand naar wens gebruiken.
Deze vloerlamp is tevens een duurzame keuze. De
geïntegreerde leds zijn namelijk zeer energiezuinig en
gaan decennia lang mee. Deze vloerlamp is
verkrijgbaar in een zwart model.
Deze Iris vloerlamp Stella Two is ook verkrijgbaar in
een wit en zwart model taaklamp.
Specificaties:
» Verlichting: led, 10.5 watt;
» Kleurtemperatuur: 2900 - 4100 - 5900 kelvin;
» Lux (op maximale afstand): 3745 (bij 4300 kelvin);
» Met geïntegreerde dimmer in 5 stappen dimbaar;
» Met stevige voet;
» In hoogte verstelbaar van 1,20m tot 1,80m;
» Met draadloze afstandsbediening (batterijen
bijgeleverd).

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

LV3010 Z

Zwart

4500
(op
30
cm)
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Kleurtemperatuur

2900 - 4100 5900 K

Lux

Watt

Prijs

10,5

€395,00

3745 (op
maximale
afstand)
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Iris vloerlamp Lumina Max
Iris vloerlamp Lumina Max is een elegante vloerlamp.
Deze lamp beschikt over duurzame en energieefficiënte ledverlichting, in vijf verschillende
kleurentemperaturen. Zowel de lichtkleur als de
lichtsterkte zijn dan ook in vijf stappen dimbaar. Van
6000 K heldere daglicht ledverlichting, naar 3000 K
warm licht: deze lamp heeft het allemaal in zich.
U kunt de verlichting zowel bedienen middels het
bedieningspaneel op de lamp zelf, als via de
bijgeleverde afstandsbediening. Op het
bedieningspaneel zijn tactiele markeringen
aangebracht. Op de afstandsbediening bevindt zich
ook een extra 'nachtlicht' dimmer, evenals een timer
voor automatische uitschakeling. De Iris vloerlamp
Lumina Max is in te stellen tot 150 cm hoogte en heeft
een zeer flexibele arm, waarmee u het licht precies in
de gewenste positie kunt instellen. Optioneel is een
zwart afdekkapje als accessoire leverbaar. Deze kunt u
onderaan de lampkop schuiven, om zo te voorkomen
dat u rechtstreeks in de lichtbron kijkt.

Waldmann vloerlamp
DOTOO.free
Waldmann vloerlamp DOTOO.free biedt moderne
verlichting in een tijdloos ontwerp. De lamp beschikt
namelijk over hoogwaardige lichtkwaliteit in de vorm
van LED-verlichting. Deze verlichting heeft bij normaal
gebruik een levensduur tot wel 50.000 uur. Daarmee is
deze vloerlamp dus een duurzame en energieëfficiente
keuze.
Deze Waldmann vloerlamp DOTOO.free is beschikbaar
in twee verschillende lichtsterktes, namelijk 9000 en
13000 lumen. Verder is de lamp ook leverbaar in twee
verschillende kleuren, namelijk wit en zilverkleurig. Het
armatuur wordt standaard geleverd met PIR daglichten bewegingssensor. Daardoor blijft de lamp na
gedetecteerde beweging 15 minuten branden. De lamp
heeft een centrale tuimelschakelaar en is daardoor
eenvoudig te bedienen. De lamp werkt op
netaansluiting.
Specificaties:
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In deze vernieuwde serie is ook een taaklamp (zwart)
leverbaar. In de vorige serie van deze lampen is nog
een taaklamp beschikbaar.
Specificaties:
» Verlichting: led, 9 watt;
» Kleurtemperatuur: 3000-6000 kelvin;
» In 5 stappen dimbaar (6000-5625-4750-3875-3000
K);
» Met tactiel bedieningspaneel;
» Lichtsterkte: 1450-1250-1100-900-720 lux (op 30
cm);
» Lichtopbrengst: maximaal 1210 lumen;
» Hoogte: tot 150 cm;
» Armlengte: 65 cm;
» Materiaal: kunststof en staal;
» Levering inclusief afstandsbediening (en inclusief
daarbijbehorende 2x AAA batterijen).

» Verlichting: led;
» Kleurtemperatuur: 4000 K;
» Lichtsterkte: 9000 of 13000 lumen;
» Watt: 85;
» Met PIR daglicht- en bewegingssensor;
» Direct en indirect licht gelijktijdig schakelbaar;
» Kleur: wit of zilverkleurig;
» Netaansluiting;
» Snoerlengte: 3 meter.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleur

Kleurtemperatuur

Watt

Lumen

Prijs

12180600000755114

Zilverkleurig

4000 K

85

9000

€820,00

12180600000755109

Wit

4000 K

85

9000

€820,00

12180500000755032

Zilverkleurig

4000 K

85

13000

€865,00

12180500000747395

Wit

4000 K

85

13000

€865,00

Producteigenschappen
Artikelnummer

LV3003 Z

LV3003 Z-1

Extra
Informatie

Lumina
Max

Met
afdekkapje

Kleur

Kleurtemperatuur

Zwart

3000 - 6000 K

Lux

Watt

Prijs

9

€150,00

9

€169,00

720-1450
(op 30
cm)
720-1450
Zwart

3000 - 6000 K

(op 30
cm)
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Schweizer Multilight PRO
vloerlamp XL
Schweizer Multilight PRO vloerlamp XL uit de nieuwe
Multilight PRO lampenserie. Deze serie lampen is
recent ontwikkeld, met speciale aandacht voor de
behoeften van slechtzienden. De lampen brengen
slimme techniek, duurzame materialen en elegant
design samen in een functioneel ontwerp.
Deze Schweizer Multilight PRO vloerlamp XL is
beschikbaar in twee varianten. De eerste variant is
leverbaar in drie verschillende lichtkleuren, namelijk in
2700 K (warm wit), 4500 K (neutraal wit) en 6500 K
(koel wit). De tweede variant is een 3 in 1 model, dat
beschikt over alledrie de lichtkleuren. Al de modellen
werken op netaansluiting. Het mat zwarte oppervlak
van de lamp voorkomt vervelende reflecties en dankzij
de robuuste plastic behuizing kunt u de lamp ook
makkelijk schoonmaken.
De lamp heeft een centraal bedieningspaneel met
knoppen in contrasterende kleuren, die u met een
enkele aanraking in werking kunt zetten. Ook geeft de
lamp een hoorbare AAN/UIT-indicatie. De lamp heeft
een zeer flexibel ontwerp, want u kunt het hoofd en de
armen makkelijk bewegen. Bovendien heeft de lamp 2
helderheidsniveaus, waardoor u uw optimale
verlichting kunt realiseren.
In deze serie is ook een compacte vloerlamp
beschikbaar, evenals een XL-tafellamp, een XL-

TRIO 3-poot vloerlamp Delhi
TRIO 3-poot vloerlamp Delhi uit de serie Industrial is
een vloerlamp van hout en metaal in antiek nikkel
kleur. De lamp heeft een strakke en robuuste
uitstraling. Het armatuur is draaibaar, waardoor u uw
zicht kunt optimaliseren. Verder beschikt de lamp over
een voetschakelaar. Hij heeft een diameter van 66 cm,
een hoogte van 157 cm en een gewicht van 3 kg.
De TRIO 3-poot vloerlamp Delhi wordt geleverd
inclusief de lichtbron, waarbij er keuze is uit 3
verschillende kleurtemperaturen. Het gaat hier om E27
led lichtbronnen van 9 Watt met een lichtkleur van
respectievelijk 3000, 4000 of 6400 kelvin. De lamp
werkt op 230 volt en de maximale wattage per
lichtbron is 60 watt.
Dankzij de industriële uitstraling van deze lampenserie
zijn de lampen toepasbaar in verschillende ruimtes.
Naast het geven van het gewenste licht draagt deze
landelijke lampenserie dus ook bij aan een stukje
vormgeving van uw interieur. De metalen kap voorkomt
verblinding en de stevige behuizing kan prima tegen
een stootje.
In de serie Delhi zijn ook verkrijgbaar: een hanglamp,
een eetkamerlamp, een staande lamp recht, wandspot
enkel, wandspot dubbel en wandspot 3 dubbel.
Specificaties:
» Levering inclusief lichtbron: keuze uit E27 ledlamp
van 9 watt met lichtkleur 3000, 4000 of 6400 kelvin;
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tafellamp met klem, een tafellamp (op netstroom)
en een 3-in-1 tafellamp (op accu).
Deze lamp zal worden geleverd direct vanaf de
fabriek. Hierdoor is er voor deze lamp een levertijd
van 3-5 werkdagen.
Specificaties:
» Verlichting: led;
» Kleurtemperatuur: 2700, 4500 en/of 6500 kelvin;
» Met 2 helderheidsniveau's (70% en 100%);
» 6 watt of 4,8 watt (3 in 1 model);
» Lux (op 25 cm): 4250, 6300 of 6200 of
2930-4300-4100 (3 in 1 model);
» Hoogte statief: ong. 126 cm;
» Diameter voet: 28 cm;
» Armlengte: 2 x 30 cm;
» Gewicht: 3,8 kg;
» Netaansluiting;
» Snoerlengte: 150 cm.

» Volt: 230;
» Wattage per lichtbron: maximaal 60;
» Afmeting: breedte 58 cm, hoogte 20 cm en diepte 11
cm;
» Materiaal: metaal en hout;
» Snoerlengte: 1,8 meter.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleurtemperatuur

TRIO40340016793

3000 K

TRIO40340016794

TRIO40340016796

4000 K

6400 K

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleurtemperatuur

Watt

Lux

Prijs

4250
944023

2700 K

6

(op

€335,00

25
cm)
6300

944043

4500 K

6

(op

€335,00

25
cm)
6200

944063

6500 K

6

(op

€335,00

25
cm)
2930
4300

944003

2700 K, 4500 K
en 6500 K

4,8

4100

€379,00

(op
25
cm)
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Kleur

Materiaal

Antiek

Metaal

nikkel

en hout

Antiek

Metaal

nikkel

en hout

Antiek

Metaal

nikkel

en hout

Afmeting

Gewicht

Prijs

3 kg

€169,00

3 kg

€169,00

3 kg

€169,00

66 x 157
cm (B x
H)
66 x 157
cm (B x
H)
66 x 157
cm (B x
H)
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TRIO vloerlamp Delhi

TRIO vloerlamp Quebec

TRIO vloerlamp Delhi uit de serie Industrial is een
metalen vloerlamp in antiek nikkel kleur met houten
afwerking. Hij heeft een robuuste en moderne
uitstraling. De lamp is 25 cm breed en 150 cm hoog.
Het gewicht van de lamp is 4 kilo. Verder beschikt de
lamp over een voetschakelaar.

Deze TRIO vloerlamp Quebec is een modern
vormgegeven vloerlamp van hoogwaardige kwaliteit.
Hij is namelijk gemaakt van metaal en beschikt over
duurzame ledverlichting. Dankzij de geïntegreerde
dimfunctie kunt u die verlichting traploos dimmen. Ook
de lichttemperatuur is traploos instelbaar.

De TRIO vloerlamp Delhi wordt geleverd inclusief de
lichtbron, waarbij er keuze is uit 3 verschillende
kleurtemperaturen. Het gaat hier om E27 led
lichtbronnen van 9 Watt met een lichtkleur van
respectievelijk 3000, 4000 of 6400 kelvin. De lamp
werkt op 230 volt en de maximale wattage per
lichtbron is 60 watt.

Bij het armatuur leveren wij een lichtbron van 34 watt.
De lichtopbrengst is hiermee 3000 lumen. Verder
leveren wij een schakelaar bij deze vloerlamp, zodat hij
eenvoudig in en uit te schakelen is. Ook nadat u het
armatuur op de juiste wijze heeft geïnstalleerd, is de
lamp nog flexibel genoeg om de lichtbundel in de juiste
richting te richten.

Dankzij de industriële uitstraling van deze lampenserie
zijn de lampen toepasbaar in verschillende ruimtes.
Naast het geven van het gewenste licht draagt deze
landelijke lampenserie dus ook bij aan een stukje
vormgeving van uw interieur. De metalen kap voorkomt
verblinding en de stevige behuizing kan prima tegen
een stootje.

De TRIO vloerlamp Quebec beschikt naast de primaire
lichtbron ook over een extra leeslampje. Beide
lichtbronnen kunnen afzonderlijk aan- en uitgeschakeld
worden. Dankzij een handige geheugenfunctie staat de
lamp bij het inschakelen in dezelfde instelling als op
het moment van uitschakelen.

In de serie Delhi zijn ook verkrijgbaar: een hanglamp,
een eetkamerlamp, een staande lamp
driepoot, wandspot enkel, wandspot dubbel en

Specificaties:
» Verlichting: led;
» Lichtbron 1: 3000-6000 K, 34 watt, 3000 lumen;
» Lichtbron 2: 3000-6000 K, 5,5 watt, 400 lumen;
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wandspot 3 dubbel.
Specificaties:
» Levering inclusief lichtbron: keuze uit E27 ledlamp
van 9 watt met lichtkleur 3000, 4000 of 6400 kelvin;
» Volt: 230;
» Wattage per lichtbron: maximaal 60;
» Afmeting: breedte 58 cm, hoogte 20 cm en diepte 11
cm;
» Materiaal: metaal en hout;
» Snoerlengte: 1,8 meter.

» Afmeting: 35 x 180 cm (B x H);
» Materiaal: metaal;
» Met extra leeslampje;
» Kleur: mat nikkel.

Producteigenschappen
Artikelnummer

TRIO422710307

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleurtemperatuur

TRIO40349016793

3000 K

TRIO40349016794

TRIO40349016796

4000 K

6400 K

Kleur

Materiaal

Antiek

Metaal

nikkel

en hout

Antiek

Metaal

nikkel

en hout

Antiek

Metaal

nikkel

en hout

Afmeting

Gewicht

Prijs

4 kg

€75,00

4 kg

€75,00

4 kg

€75,00

Kleurtemperatuur

1x

1x

3000

34 &

K

& 1x

1x

400

5,5

H)
25 x 150
cm (B x
H)
25 x 150
cm (B x

Watt

3000 K tot 6000

25 x 150
cm (B x

Lumen

H)
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Prijs

€299,00
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Daylight Slimline 3 vloerlamp
Daylight Slimline 3 vloerlamp is nu leverbaar met
fantastische extra functies. Zo is de vernieuwde lamp
uitgerust met een vierstaps dimmer, waardoor u de
verlichting naar uw eigen hand kunt zetten. Bovendien
straalt de nieuwe aluminium kap een helderder en
schaduwvrij licht uit met een betere diffusie.
De Daylight Slimline 3 vloerlamp verlicht grote
werkplekken, zoals een werkkamer, knutselkamer of
een sofa in de huiskamer. Met deze speciale
daglichtlampen blijft het volledige kleurenspectrum
behouden. Het comfortabele licht zorgt bovendien
voor minder vermoeide ogen en helpt u details te zien.
Met de 2 unieke buigpunten kunt u het licht altijd
precies richten waar u het nodig hebt en de aan/uitschakelaar is altijd makkelijk te bereiken. Deze
prachtige lamp is uitgevoerd in geborsteld staal en ook
verkrijgbaar in tafelmodel.
Specificaties:
» Led, 13 watt;
» Lichtopbrengst: 1065 lumen;
» Lichtsterkte (bij meetafstand van 30 cm) in
respectievelijk 4 standen: 3000, 2000, 1500, 750 lux;
» Lichtkleur: 6000 kelvin;
» Gewicht: 3,3 kg;
» Lengte van de lamp: 48 cm;
» Totale lengte: 163 cm;
» Daylight opzetloep als accessoire leverbaar.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleurtemperatuur

Watt

E35118

6000 K

13

Lux
3000-750 (4
lichtniveaus)

Lumen

Prijs

1065

€149,99

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
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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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Luxo vloerlamp Linea-F

Waldmann vloerlamp Lavigo

Deze Luxo vloerlamp Linea-F is een ideale lamp voor
op uw werkplek. Hij voldoet namelijk aan de EN
12464-1, de Europese norm voor werkplekverlichting
en heeft een strak modern design, met een U-vormige
voet die onder vrijwel alle bureaus past. De lamp heeft
een krachtige lichtstroom en verlicht zowel de directe
als de indirecte omgeving (respectievelijk 25% en
75%). Het licht valt asymmetrisch, wat onnodige
reflectie en verblinding voorkomt.

Waldmann vloerlamp Lavigo brengt verlichting en
natuurlijk licht in balans op het kantoor. Deze staande
LED-lamp heeft een minimalistisch design en straalt
indirect licht uit, wat prettig is voor de ogen en
zodoende werkplezier stimuleert.

U kunt deze Linea lampen zijn individueel instellen en
volledig, synchroon of apart direct/indirect dimmen.
Zodoende heeft iedereen die gebruik maakt van de
lamp controle over de verlichtingssterkte op hun eigen
werkplek. Deze flexibiliteit wordt tevens vergroot door
de mogelijkheid om Linea armaturen d.m.v. een
systeem voor draadloze communicatie te koppelen, tot
wel 50 armaturen toe.

Juist eenvoudige vormen blijken onafhankelijk van
modegrillen en behouden ook morgen nog hun
geldigheid. Daarom is de vormgeving deze Waldmann
vloerlamp Lavigo consequent beperkt tot de rechthoek.
In dit ontwerp verbindt Lavigo klassiek design met
innovatieve technologie. De vlakke lichtkap met de
decoratieve horizontale voeg straalt elegantie en
helderheid uit. De heldere en minimalistische
vormgeving verleent deze lamp bovendien een
homogeen totaalbeeld. Dit maakt Lavigo compatibel
met een groot aantal meubelsystemen, waarmee het
het ideale armatuur is voor een moderne kantoor.

De Luxo vloerlamp Linea-F is bovendien verkrijgbaar
met sensoren die het daglicht kunnen reguleren. Ook

Lavigo is verkrijgbaar in vijf vermogensniveaus, zodat
aan uiteenlopende eisen voor interieur- en
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kan bij sommige modellen de lichtkleur aangepast
worden, waardoor gevarieerd kan worden met warme
en koele lichtkleuren. Dit vergroot de productiviteit en
de concentratie van de gebruikers en komt hun
algemene welzijn ten goede.
Specificaties:
» Verlichting: led;
» Verschillende lichtkleuren: 3000, 4000 of 3000-6000
kelvin;
» Lichtopbrengst: 9513, 9823 of 6771 lumen;
» Separaat dimbaar up en down of volledig dimbaar;
» Lengte: 60,5 cm;
» Breedte: 46 cm;
» Hoogte: 200 cm;
» Levensduur: 50.000 uur;
» Gewicht: 23 kg;
» Materiaal behuizing: aluminium;
» Verkrijgbaar in wit en grijs.

Kleur

Kleurtemperatuur

LIF223411

Grijs

3000 K

LIF223410

Wit

4000 K

LIF223427

Wit

LIF223428

Grijs

Extra
Informatie
Separaat
dimbaar
Separaat
dimbaar

3000 K tot 6000

Volledig

K

dimbaar

3000 K tot 6000

Volledig

K

dimbaar

Specificaties:
» Verlichting: led;
» Lichtsterkte: 8950, 11650, 13050, 14050 of 16150
lumen;
» Kleurtemperatuur: 4000 kelvin;
» Watt: 66, 80, 112, 102 of 116;
» Hoogte: 2 meter;
» Gewicht: 19,7 kilo;
» Beschikt over PIR daglicht- en bewegingssensor;
» Directe en indirecte verlichting apart schakelbaar;
» Antiverblinding met lichtversterkende CDP
microprisma's incl. Light Forming Technologie;
» Netaansluiting.

Producteigenschappen
Artikelnummer

werkplekontwerp kan worden voldaan. De
geïntegreerde PULSE daglicht- en
aanwezigheidssensor garandeert een optimaal
energieverbruik. Daarnaast maakt het optionele PULSE
TALK de draadloze communicatie tussen meerdere
armaturen mogelijk, waarmee de vorming van
lichteilanden voorkomen wordt. De biodynamische
uitvoering PULSE VTL simuleert het natuurlijke daglicht
en heeft daardoor een positieve invloed op mensen.

Watt

Lumen

Prijs

85

9513

€1.495,00

85

9823

€1.495,00

76

6771

€2.250,00

76

6771

€2.250,00

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleurtemperatuur

Lumen

Watt

Prijs

12182500000803363

4000 K

8950

66

€1.640,00

12178500000741857

4000 K

11650

80

€1.685,00

12176700000717978

4000 K

13050

112

€1.735,00

12177100000725995

4000 K

14050

102

€1.685,00

12183300000804523

4000 K

16150

116

€1.805,00
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Daylight Flexi Vision vloerlamp
Deze Daylight Flexi Vision vloerlamp is een strak
vormgegeven lamp met hoogwaardige ledverlichting.
Zowel de kap als de arm van de lamp zijn volledig
verstelbaar, zodat u het licht precies daar kunt richten
waar het nodig is. Behalve qua vorm, is deze vloerlamp
ook flexibel qua verlichting. De lamp wordt standaard
geleverd met een lichtbron van 6500 kelvin. U kunt er
ook voor kiezen om naast deze lamp nog een extra
lichtbron van 3000 of 4000 kelvin te bestellen. Mocht u
behalve een andere kleurtemperatuur ook een
lichtbron met een lager wattage willen, dan kunt u
terecht op deze pagina.
De Daylight Flexi Vision vloerlamp vermindert
schaduwen en verbetert het contrast zodat u langer
comfortabel kunt lezen, zonder vermoeide ogen. De
lamp is geschikt voor gebruik naast een bank of tafel.
Deze vloerlamp is één van de veiligste lampen op de
markt met een duidelijke aan/uit-schakelaar, antistruikelkabelhouders en een unieke warmtewerende
lampenkap.
Specificaties:
» Verlichting: led, 15 watt;
» Kleurtemperatuur: leverbaar met een 3000 kelvin
(warm geel), 4000 kelvin (warm wit) of 6500 kelvin
(helder wit) lichtbron;
» Lichtsterkte (meetafstand 50 cm): 660 lux;
» Lichtopbrengst: 1200 of 1521 lumen;
» Hoogte: 130 cm (verstelbaar);

Daylight Ultimate vloerlamp
(met loep)
Deze Daylight Ultimate vloerlamp met loep is
uitgevoerd in klassiek antiek. Ideaal voor al uw
handwerk, naaiwerk, hobby’s en om te lezen. De
lampenkap van deze lamp is zeer flexibel en bevat
bovendien een lichtbron met 20 watt Daylight
ledverlichting. De lamp is behalve flexibel ook
eenvoudig in hoogte verstelbaar. Inclusief
accessoiresbakje met een stofkapje voor de losse
accessoires en een kaarthouder voor kaarten.
Deze Daylight Ultimate vloerlamp beschikt over een
handige extra loep van 1.75x vergroting (13 cm) voor
de kleinere details. Dankzij de combinatie van handige
bakjes en prettig daglicht is deze lamp namelijk
uitstekend geschikt om rustig bij te handwerken.
Specificaties:
» Verlichting: led, 20 watt;
» Kleurtemperatuur: 6500 kelvin;
» Lichtsterkte: 7700 lux (op 15 cm) en 1050 lux (op 50
cm);
» 6 optionele wielen voor meer mobiliteit.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Vergroting

Dioptrie

Watt

Lux

Prijs

E21098

1.75

3

20

7700

€229,98
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» Gewicht: 5,8 kg.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleurtemperatuur

Watt

Lumen

Prijs

E31067+175825

6500K + 3000K

15

1200

€151,95

E31067+186531

6500K + 4000K

15

1200

€151,95

E31067

6500K

15

1521

€139,99

Waldmann Ataro vloerlamp
(dimbaar)
Waldmann Ataro vloerlamp is een kwalitatief zeer
hoogstaande lamp van Waldmann. Deze vloerlamp
combineert namelijk directe en indirecte verlichting in
één lamp. Deze mooie designlamp heeft een uitsparing
in de voet. Daardoor is een optimale positionering
mogelijk. U kunt de prismaschijf en het frame
bovendien gemakkelijk afnemen om de lamp te
reinigen of de lichtbronnen te vervangen. Het
bedieningspaneel is zowel multifunctioneel als
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makkelijk bereikbaar. De lamp is gemaakt van
aluminium en daardoor relatief licht van gewicht.
De Waldmann Ataro vloerlamp beschikt ook over
hoogwaardige ledverlichting met een grote lichtsterkte.
Deze verlichting is traploos dimbaar door middel van
multifunctionele taser. Door de geïntegreerde licht- en
aanwezigheidssensor schakelt de lamp zichzelf
automatisch uit. U kunt zelf instellen of dit na 5-30
minuten is.
Deze lamp is ook leverbaar in een schakelbaar model.
Specificaties:
» Verlichting: led, 50 watt;
» Kleurtemperatuur: 4000 kelvin;
» Lichtsterkte: 5800 lumen;
» Lichtverdeling: overwegend indirect;
» Armatuurhuisverbinding +/- 45° draaibaar;
» Antiverblinding met lichtversterkende AMBIOmicroprisma’s;
» Materiaal: aluminium;
» Hoogte: 200 cm;
» Gewicht: circa 18 kg.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Watt

Lumen

Prijs

121221001

50

5800

€1.400,00
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