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Waldmann vloerlamp Lavigo
verlichting: led
lichtsterkte: 8950, 11650, 13050,
14050 of 16150 lumen
lichtkleur: 4000 kelvin
watt: 66, 80, 112, 102 of 116
hoogte: 2 meter

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.
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.
Lavigo is verkrijgbaar in vijf vermogensniveaus, zodat aan uiteenlopende eisen
voor interieur- en 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
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wordt. De biodynamische uitvoering PULSE VTL simuleert het natuurlijke daglicht
en heeft daardoor een positieve invloed op mensen.
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.

PRODUCTFOTO'S

Producteigenschappen
Kleurtemperatuur

Lumen

Watt

Artikelnummer

4000 K

8950

66

12182500000803363

4000 K

11650

80

12178500000741857

4000 K

13050

112

12176700000717978
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Kleurtemperatuur

Lumen

Watt

Artikelnummer

4000 K

14050

102

12177100000725995

4000 K

16150

116

12183300000804523
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