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Pendelarmatuur

TRIO eetkamerlamp Industrial
TRIO eetkamerlamp Industrial is een metalen hanglamp in antiek nikkel kleur met houten afwerking.
De lamp heeft een robuuste en strakke uitstraling. Hij heeft een breedte van 107 cm, een lengte van
215 cm en een diepte van 25 cm. De lamp weegt zo'n 3 kg. De TRIO eetkamerlamp Industrial 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 Industrial zijn ook verkrijgbaar: een hanglamp, een staande lamp recht,
een staande lamp driepoot, 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;
» Volt: 230; » Wattage per lichtbron: maximaal 60; » Afmeting: breedte 58 cm, hoogte 20 cm en diepte
11 cm; » Materiaal: metaal en hout.
Kleurtemperatuur Materiaal
Afmeting
Gewicht Kleur
Artikelnummer Prijs
3000-k
metaal-en-hout 107-x-215-x-25-cm-b-x-h-x-d 3-kg
antiek-nikkel TRIO30340036793 €
4000-k
metaal-en-hout 107-x-215-x-25-cm-b-x-h-x-d 3-kg
antiek-nikkel TRIO30340036794 €
6400-k
metaal-en-hout 107-x-215-x-25-cm-b-x-h-x-d 3-kg
antiek-nikkel TRIO30340036796 €

TRIO hanglamp Industrial
TRIO hanglamp Industrial is een metalen hanglamp in antiek nikkel kleur met houten afwerking. De
lamp oogt strak en robuust. Hij heeft een diameter van 45 cm, een hoogte van 150 cm en een gewicht
van 2 kilo. De lamp is ook verkrijgbaar in een 3-dubbele variant. De TRIO hanglamp Industrial 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 Industrial zijn ook verkrijgbaar: een eetkamerlamp, een staande lamp
recht, een staande lamp driepoot, 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; » Volt: 230; » Wattage per lichtbron: maximaal 60; » Afmeting: breedte 58 cm,
hoogte 20 cm en diepte 11 cm; » Materiaal: metaal en hout.
Kleurtemperatuur
3000-k
4000-k
6400-k

Materiaal
metaal-en-hout
metaal-en-hout
metaal-en-hout

Afmeting
45-x-150-cm-b-x-h
45-x-150-cm-b-x-h
45-x-150-cm-b-x-h

Gewicht
2-kg
2-kg
2-kg

Kleur
antiek-nikkel
antiek-nikkel
antiek-nikkel

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

Artikelnummer
TRIO30340016793
TRIO30340016794
TRIO30340016796

Prijs
€
€
€
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Pendelarmatuur
TRIO pendellamp Inline
TRIO pendellamp Inline is een modern vormgegeven lamp, gemaakt van metaal. Hij beschikt over
geïntegreerde SMD LED-verlichting. De kleurtemperatuur is traploos instelbaar van 3000 tot 5000
kelvin. Dankzij deze duurzame verlichting gaat de lamp wel 30.000 uur mee. Vanwege de ingebouwde
geheugenfunctie gaat de lamp automatisch aan in de instelling waarin u hem had uitgeschakeld. Een
andere handige functie is de geïntegreerde dimmer, waarmee u de lamp traploos kunt dimmen. Met de
bijgeleverde afstandsbediening kunt u dit allemaal nog eenvoudiger regelen. Verder beschikt de lamp
nog over RGBW-kleurenwissel, waarmee u de kleur van de verlichting kunt veranderen in rood, groen,
blauw en wit.
De TRIO pendellamp Inline is leverbaar in mat wit en mat nikkel. In de serie Inline is ook een
plafondlamp verkrijbaar.
Speciﬁcaties: » Verlichting: led; » Kleurtemperatuur: 3000-5000 kelvin (traploos instelbaar); » Lumen:
2000; » Watt: 20; » Afmeting: 8 x 100 x 150 cm; » Met geïntegreerde dimmer; » RGBW-kleurenwissel; »
WIZ smart techniek.
Kleurtemperatuur
3000-k-5000-k
3000-k-5000-k

Lumen Watt Afmeting
2000
20
8-x-100-x-150-cm-l-x-b-x-h
2000
20
8-x-100-x-150-cm-l-x-b-x-h

Kleur
mat-wit
mat-nikkel

Artikelnummer
TRIO358210131
TRIO358210107

Prijs
€
€

Waldmann VIVAA pendelarmatuur
Deze Waldmann VIVAA pendelarmatuur bestaat uit diverse modellen zwevende lampen. Het elegante,
ronde ontwerp heeft een moderne uitstraling en beschikt over een aanpasbare pendellengte. Ook kunt
u de lamp op de gewenste hoogte instellen, wat bijvoorbeeld handig is in ruimtes met een hoog plafond.
De behuizing van de lamp is van roestvrijstaal en geheel naadloos. De Waldmann VIVAA
pendelarmatuur is bovendien uitgerust met een LED-module. Deze geeft een warm en helder licht, dat
zich gelijkmatig verdeelt over de ruimte. Klik hier voor een demonstratie van dit product.
Speciﬁcaties: » Verlichting: 4x led module (55 watt) of 6x led module (70 watt); » Lichtkleur: 3000 of
4000 kelvin; » Lichtsterkte: 5300 of 7000 lumen; » Kleur: edelstaal/wit; » Pendellengte: 50 cm; »
Verdeling: 35% directe en 65% indirecte verlichting; » Traploos dimbaar; » Gewicht: 4,3 kg of 8,1 kg; »
Hoge energie-eﬃciëntie.
Extra-informatie
c-400
c-400
c-600
c-600

Kleurtemperatuur
3000-k
4000-k
3000-k
4000-k

Watt
55
55
70
70

Lumen
5300
5300
7000
7000

Doorsnede
40-cm
40-cm
60-cm
60-cm

Artikelnummer
15517000-00643694
15688000-00699264
15520000-00643710
15687000-00670760

Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89

Prijs
€
€
€
€

