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WERKPLEK VERLICHTING
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Tulp

• Voorzien van de nieuwste LED technologie 
• Touch control panel voor dimmen en instellen kleurtemperatuur 
• Voorzien van USB poort voor laden van smartphones 
• LUX : max 900 
• Wattage 8W LED (50000 branduren) 
• Kleurtemperatuur 4000-6500K 
• Inklapbaar 
• Touchscreen display 
• Kleur zwart/wit 
• CE gecertificeerd

215,-

Streamer

• Voorzien van de nieuwste LED technologie 
• Ingebouwd touch-strip bedieningspaneel 
• Voorzien van USB poort voor laden van telefoons en tablets 
• Lichtbron : LED van Samsung 
• Gemiddelde levensduur LED : 50.000 uur 
• Energieverbruik 9W 
• Geen flikkerlicht, niet verblindend 
• Bovenste gedeelte is 360° draaibaar 
• Touchscreen display 
• Gecertificeerd : CE, RoHS 
• Leverbaar in zwart en wit 
• Wordt standaard geleverd met voetplaat en tafelklem

295,-

Flexlite

Uit gerecyled materiaal vervaardigde LED-bureaulamp 
volgens het “Green Manufacturing Process (GMP)” met 
een flexibele arm van 42cm en een verzwaarde voet. 
Stroomverbruik 9W voorzien van 4 stappen dimmer.
• LED kleurtemperatuur 3200K en
 gemiddelde levensduur 70.000 uur!
• Leverbaar in zwart en wit.

245,-

Inlite

De Inlite bureaulamp is een zeer slanke en moderne lamp voor 
werkplekverlichting. De Inzone™ LED verlichting is voorzien van 
een dimfunctie, kleurinstellingskeuze en een persoonlijke functie.                                                                                                                                         
• LED technologie met instelbare kleur-temperatuur 2500-7000K.
• Helderheid dimbaar 500-1100 lux.
• Touchscreen display.
• Voorzien van USB poort tbv opladen telefoon of tablet.
• Leverbaar in zwart en wit.

315.-
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KARBOXX

Ola van het italiaanse Karboxx bestaat uit
een complete collectie lichtobjecten
ontworpen door Enrico Franzolini.

De kap van prachtig vormgegeven fiberglas
is leverbaar in diverse maten en 5 kleuren. 

De Ola kan toegepast worden als staande lamp 
en als muur-, plafond-, hang- en tafellamp.

OLA

Model Prijs

OLA staande lamp met zwarte 3-poot (ex. lichtbron 3x E27) 1005.-

OLA vloerlamp (ex. lichtbron 3x E27) 795.-

Optie dimmer-vloerschakelaar 50.-

OLA hanglamp (ex. lichtbron 3x E27) 910.-

Optie diffuser 60cm in melkwit acrylaat 115.-

OLA tafellamp (ex. lichtbron 1x E27) 460.-

OLA muur/plafondlamp (ex. lichtbron 3x E27) 415.-

Wit Rood Oranje Goud Zilver

Staande lamp Vloerlamp Hanglamp Tafellamp Muur- plafondlamp

Ola is leverbaar in 5 kleuren
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Sfeerverlichting

BABEL

Model Prijs

BABEL staande lamp met witte 3-poot (ex. lichtbron 3x E27) 935.-

Optie dimmer-vloerschakelaar 50.-

BABEL hanglamp inclusief diffuser (ex. lichtbron 3x E27) 815.-

Staande lamp Hanglamp

Model voor dit ontwerp van
Fabio Flora stond de toren van Babel. 

De kenmerkende kap met haar
prachtige lichtlijnen is leverbaar in

zwart of wit kanvas met
honingraat textuur.

Met de Babel als hang of
staande lamp heeft u écht iets

bijzonders in uw ruimte.

WitZwart

4-6
weken

LEVERTIJD GARANTIE INFORMATIE
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KARBOXX

Starlight, ontworpen door Serena Papait, bestaat 
uit een geometrisch metalen frame, leverbaar in 
wit of antraciet. 

Geïntegreerde LED geeft indirect licht en zorgt 
voor een aangenaam diffuus effect.

De Gout, een ontwerp van Enrico Franzolini,
is een hanglamp met een handgeblazen glazen kap. 

Leverbaar in wit of zwart.

STARLIGHT

GOUT

Model Prijs

Starlight hanglamp

incl. LED (44W 2700-3500K) 815,-

Starlight muurlamp

incl. LED (19W 2000-2700K) 460,- Hanglamp

De Mirage hanglamp van
David Dolcini onderscheid
zich door haar tijdloze en
elegante vormgeving.
 
De metalen kap is leverbaar
in 4 kleuren en is voorzien
van een dimbare LED lichtbron.

MIRAGE

Hanglamp

Hanglamp

Muur- plafondlamp

Model Prijs

Mirage hanglamp in glossy wit

incl. LED (8,7W 800-2700K) 235.-

Mirage hanglamp in glossy chroom,

koper of brons incl. LED (8,7W 800-2700K) 285.-

Model Prijs

Gout hanglamp met witte glazen kap (ex. lichtbron 1x E27) 360,-

Gout hanglamp met zwarte glazen kap (ex. lichtbron 1x E27) 380,-
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Sfeerlicht op de werkplek 4-6
weken

LEVERTIJD GARANTIE INFORMATIE

Escape bestaat uit een collectie lampen ontworpen door Serena Papait. 
De dynamische vormgeving van gegroepeerde metalen banen levert 
een prachtig lichteffect op. Escape is leverbaar in diverse uitvoeringen 
en afmetingen, van staand, hang, wand tot tafellamp.

ESCAPE

Model Prijs

Escape staande lamp wit (ex. lichtbron 2x E27) 580.-

Optie dimmer-vloerschakelaar 50.-

Escape tafellamp wit (ex. lichtbron 2x E27) 320.-

Optie dimmer-handschakelaar 40.-

Escape muurlamp Cube-G9 wit (ex. lichtbron 1x G9-28W) 110.-

Escape muurlamp Cube-LED wit (8,7W 800-2700K) 205.-

Escape muurlamp 50cm-LED wit (12W 1300-2700K) 285.-

Escape muurlamp 80cm-LED wit (24W 2600-2700K) 510.-

Escape muurlamp 80cm-FLUO wit (incl. Fluo T5-G5 24W) 365.-

Escape muurlamp 113cm-LED wit (36W 3900-2700K) 635.-

Escape muurlamp 113cm-FLUO wit (incl. Fluo T5-G5 39W) 470.-

Escape hanglamp 60cm wit (ex. lichtbron 2x E27) 360.-

Escape hanglamp 124cm wit (incl. Fluo 2x T5-G5 39W) 690.-

Staande lamp HanglampTafellamp Muur- plafondlamp


