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TRIO vloerlamp Owen
in zwart, wit of grijs
materiaal: metaal en textiel
afmeting: 160 x 36 (L x B)
excl. lichtbron (los leverbaar)

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.
Specificaties:
» Kleur: zwart, wit of grijs;
» Materiaal: metaal (armatuur) en textiel (lampenkap);
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» 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.
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