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WANDLAMPEN

TRIO spot dubbel Delhi

TRIO spot Delhi

TRIO spot dubbel Delhi uit de serie Industrial is een
metalen spot in antiek nikkel kleur met houten
afwerking. Het ontwerp van de lamp is strak en
robuust. De spot heeft een breedte van 33 cm, een
hoogte van 20 cm en een diepte van 11 cm.

TRIO spot Delhi uit de serie Industrial is een metalen
spot in antiek nikkel kleur met houten afwerking. Het
ontwerp van de lamp is strak en robuust en u kunt hem
zowel aan de wand als aan het plafond bevestigen. De
spot heeft een bescheiden omvang, met een breedte
van 11 cm, een hoogte van 20 cm en een diepte van 18
cm.

De TRIO spot dubbel Delhi wordt geleverd inclusief de
lichtbron, waarbij er keuze is uit 3 verschillende
kleurtemperaturen. Het gaat hier om E14 led
lichtbronnen van 3 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,
een staande lamp driepoot, wandspot enkel en
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wandspot 3 dubbel.
Specificaties:
» Levering inclusief lichtbron: keuze uit E14 ledlamp
van 3 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.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleurtemperatuur

TRIO80340026733

3000 K

TRIO80340026734

TRIO80340026736

4000 K

6400 K

Kleur

Materiaal

Antiek

Metaal

nikkel

en hout

Antiek

Metaal

nikkel

en hout

Antiek

Metaal

nikkel

en hout

Afmeting

Prijs

een eetkamerlamp, een staande lamp recht,
een staande lamp driepoot, wandspot dubbel en
wandspot 3 dubbel.
Specificaties:
» Levering inclusief lichtbron: keuze uit E14 ledlamp
van 3 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.

Producteigenschappen

33 x 20 x
11 cm (B

€45,00

Artikelnummer

Kleurtemperatuur

TRIO80340016733

3000 K

Kleur

Materiaal

Antiek

Metaal

nikkel

en hout

Antiek

Metaal

nikkel

en hout

Antiek

Metaal

nikkel

en hout

Afmeting

Prijs
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€45,00
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33 x 20 x
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4000 K

x H x D)
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11 x 20 x
18 cm (B

€25,00
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TRIO plafondlamp Osaka
TRIO plafondlamp Osaka uit de serie Power is een
compact en modern ontwerp. De lamp is gemaakt van
wit acrylglas in een chroomkleurig kunststof frame.
Zodoende past hij in vrijwel elk interieur. Hij beschikt
namelijk over geïntegreerde SMD LED-verlichting en
heeft een kleurtemperatuur die traploos instelbaar is
van 3000 tot 5500 kelvin. Deze verlichting gaat zeker
30.000 uur mee en hierom is de lamp een duurzame
keuze.
Vanwege de ingebouwde geheugenfunctie gaat de
lamp automatisch aan in de instelling waarin u hem
had uitgeschakeld. Andere handige functies zijn de
geïntegreerde dimmer, waarmee u de lamp traploos
kunt dimmen en een nachtlichtfunctie. U kunt dit
regelen middels de schakelaar, of middels de
bijgeleverde afstandsbediening. Deze lamp is naast
plafondmontage ook geschikt voor wandmontage.
De TRIO plafondlamp Osaka is leverbaar in twee
verschillende modellen, die in afmeting en
lichtopbrengst verschillen.
Specificaties:
» Verlichting: led;
» Kleurtemperatuur: 3000-5500 kelvin (traploos
instelbaar);
» Lumen: 3100 of 9800;
» Watt: 30 of 100;
» Doorsnede: 42 of 65 cm;
» Hoogte: 7 of 10 cm;
» Met geïntegreerde dimmer;
» Beschikt over nachtlicht;
» Geschikt voor plafond- en wandmontage.

Producteigenschappen
Artikelnummer

Kleurtemperatuur

Lumen

Watt

Materiaal

Doorsnede

Prijs

TRIO678713006

3000 K - 5500 K

3100

30

Kunststof

42

€109,99

TRIO678710006

3000 K - 5500 K

9800

100

Kunststof

65

€239,98
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