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RAYA LED
Raya LED is een moderne hanglamp met
een elegant en langwerpig figuur. Met de
doordachte materiaalkeuze van metaal staat
Raya LED meer dan haar mannetje thuis.
Boven je salontafel, eettafel, bureau of in de
keuken: hang Raya LED waar je wil. Dankzij
de geïntegreerde led-lamp gaat deze
Nothing compares to the luxury feel
and contemporary
pendellamp energiezuinig aan de slag.

TORBEN - LED

finish of this decorative dimmable led lighting.
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3x8W/INTEGRATED LED/2700K/1202lm/incl.
5x8W/INTEGRATED LED/2700K/3400lm/incl.
Shade Ø 18,5 cm/H 14cm
H 150 max/L 72cm
H 150 max/Ø 48cm
color white

36418/24/31
36418/40/31
36418/24/31
36418/40/31

metal, acrylic & alu

36418/40/31

eco

RAYA LED

cheques

COLANDO
Modern,
elegant and oblong...
adding that unexpected modern detail to
every living room.
1x50W/INTEGRATED LED SMD/ 2700K/2550-3400lm
Shade H8/W119/D 1,5cm
10995
H 138cm max.
colors black & white
metal & acrylic

69

PLOTT

17586/05/31

Simplicity at its most pure...

9W/INTEGRATED LED/ 2700K/1001lm/incl.
H 40cm/W 22cm/L 10cm
76463/53/36
aluminium
Unieke productkenmerken
Geschikt voor toepassing met LED lichtbron
•
Deze lamp is in hoogte verstelbaar
•
Eenvoudig aan te sluiten op een dimmer (excl.)
•
Vervaardigd uit hoogwaardig metaal
•
Belangrijke productkenmerken
Verbruik: 1x60W / 230V / A++ - E (excl.) - Dimbaar
•
Afmetingen: L.52 x B.52 x H.155 cm
•

The round lamp shade made of
high-end metal attracts attention
thanks to its striking relief.

1xE27/60W max.excl.
Shade Ø 52 cm/H 20cm
H 150 cm max.
color concrete grey paint
metal

Op zoek naar een Oosterse
knipoog in je verlichting? Dan is
Colando iets voor jou. De ronde
lampenkap uit hoogwaardig
metaal trekt de aandacht door
zijn opvallend reliëf. Tientallen
gaatjes laten het licht in de
pendellamp dansen. Hanglamp
Colando is in hoogte verstelbaar,
voor het ophangen. De
bevestigingsplaat is eenvoudig
aan te brengen aan het plafond.
Na aansluiting op een dimmer
bepaal je zelf de gewenste
lichtintensiteit en de passende
sfeer voor je woonkamer,
slaapkamer of keuken.
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