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Railverlichting voorzien van LED spots wordt momenteel veel toegepast in de retail. De markt biedt dan ook een
grote diversiteit in LED railverlichting, waardoor de juiste keuze niet altijd even gemakkelijk is. Wij kunnen u hierbij
ondersteunen en adviseren, zodat u de juiste keuze maakt voor uw specifieke situatie.

Speciaal voor onze projecten importeren wij kwalitatief hoogwaardige LED railspots die voldoen aan de hoogste
eisen voor energiebesparing. Deze railspots zijn 3-fase railarmaturen en worden veelal voorzien van Philips LED
modules en de meest recente versie Philips LED driver. De LED railspots zijn zeer divers toepasbaar, denk hierbij
aan de retail, in kantoren, showrooms, horeca, hospitality en op beursstands. De railspots worden onder andere
toegepast voor het optimaal uitlichten van producten, maar zijn ook uitstekend geschikt als accentverlichting of
algemene verlichting.

Vaak is het mogelijk om verschillende reflectoren extra mee te leveren, waarmee het mogelijk is om de
gradenbundel van de LED railspots naar eigen wens te veranderen. Hiermee is een railspot in een handomdraai aan
te passen van accentverlichting naar algemene verlichting of andersom. Onze railverlichting biedt een goede
prestatie gecombineerd met een zeer aantrekkelijke prijsstelling. Daarnaast bespaart u fors op uw energiekosten
door uw conventionele railarmaturen te vervangen voor LED Railspots!

The Pipe Track Railspots zijn hoogwaardige LED railarmaturen met
een aantrekkelijke prijsstelling en goede prestaties. Daarnaast heeft
deze LED railverlichting een robuuste en moderne uitstraling. The
Pipe Track Railspots zijn de perfecte railspot voor de retail, maar is
indien gewenst overal toepasbaar. Denk aan hospitality, showrooms,
restaurants en kantoren. Deze LED railspots zorgen voor een optimale
presentatie van producten in schappen, aan de wand of in een etalage.
Kenmerkend voor de hoge kwaliteit, is dat gebruik wordt gemaakt van
de Philips SLM module met bijbehorende driver en de universele 3-

fase adapter. The Pipe Track Railspots hebben een vermogen van 18
of 28 watt, met een respectievelijke lichtsterkte van 2000 en 3000
lumen. De LED railspots worden standaard geleverd met een 25°
reflector. Daarnaast wordt er bij elk armatuur ook een 15° en een 58°
reflector geleverd. Hierdoor kunt u de gradenbundel gemakkelijk aan
passen en daarmee ook de gewenste lichtsituatie creëren. Met
railverlichting bent u altijd flexibel als het gaat om uw verlichting.
Meer informatie nodig over deze of andere railverlichting? Neem dan
contact met ons op!

The Pipe Track

Artikel nr. Kenmerken P/st.

ST-AY68-C2K2000* LED 827 extra warm wit 2000lm 18W 95,95
ST-AY68-C2K3000* LED 827 extra warm wit 3000lm 28W 95,95
ST-AY68-C3K2000* LED 830 warm wit 2000lm 18W 95,95
ST-AY68-C3K3000* LED 830 warm wit 3000lm 28W 95,95
ST-AY68-C4K2000* LED 840 fris wit 2000lm 18W 95,95
ST-AY68-C4K3000* LED 840 fris wit 3000lm 28W 95,95

LED RAILSPOTS
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* Vul gewenste armatuurkleur in: Wit, Zwart of Grijs

Bovenstaand bieden wij u de meest gangbare versies. Mocht u een andere
lichtkleur of een versie met food module nodig hebben, neem dan contact met
ons op!

Lichtadvies nodig?

Wij helpen u graag!

Bel 055-5345905 of mail naar

info@luckylight.nl



The Solution Track Railspots zijn ideaal toe te passen in de retail en
hospitality. Met deze LED railverlichting worden producten namelijk
optimaal uitgelicht en een juiste sfeer gecreëerd. Daarnaast kunnen
deze LED railspots ook uitstekend als accentverlichting worden
toegepast. Met de 47° bundel reflector is de railspot bovendien
geschikt als algemene verlichting. Deze aluminium railspots zijn zeer
degelijke armaturen, voorzien van Philips elektronica en hebben een
gunstige prijsstelling. Daarnaast bespaart u fors op energiekosten
met de toepassingen LED verlichting.

The Solution Track Railspots zijn 3-fase spots met een Philips SLM
module en bijbehorende driver. De railverlichting geeft een
lichtsterkte tot 3000 lumen en is daarmee een ideale vervanger voor
conventionele CDM-T armaturen. De LED railspot wordt standaard
geleverd met een 32° reflector. Daarnaast wordt er bij elk armatuur
ook een 20° en een 47° reflector geleverd, zodat de bundel in een
handomdraai is aan te passen. Dit zorgt ervoor dat u flexibel bent met
uw verlichting.

The Nanna LED Track Breedstraler

Artikel nr. Kenmerken P/st.

LED-AS05-C*2K2000 LED 827 extra warm wit 2000lm 18W 95,95
LED-AS05-C*2700 LED 827 extra warm wit 3000lm 28W 95,95
LED-AS05-C*3K2000 LED 830 warm wit 2000lm 18W 95,95
LED-AS05-C*3000 LED 830 warm wit 3000lm 28W 95,95
LED-AS05-C*4K2000 LED 840 fris wit 2000lm 18W 95,95
LED-AS05-C*4000 LED 840 fris wit 3000lm 28W 95,95

The Nanna LED Track Breedstraler is een flood railarmatuur. Deze LED
armaturen geven over een groot oppervlak een egale lichtbundel, met
een goede kleurweergave. Hierdoor zijn deze LED railarmaturen
perfect als algemene verlichting voor etalageverlichting,
wandpresentaties en algemene storeverlichting. Dankzij de Philips
SLM Module en de robuuste bouw zijn deze armaturen van hoge
kwaliteit. Daarnaast heeft deze LED verlichting een modern design.
Zet nu uw producten, ruimte of objecten in een ander licht met deze
The Nanna LED Track Breedstraler.

U heeft een ruime keuze aan specificaties voor deze railspots. Zo
varieert het vermogen tussen de 9,5 en 38,5 watt. Daarnaast heeft u
een ruime keuze aan lichtkleuren zoals warm wit en fris wit.
Afhankelijk van de keuze wattage en lichtkleur varieert de lichtsterkte
tussen de 1100 en 4700 lumen. De Nanna LED Track Breedstraler
hebben een gradenbundel van 90°x70° en zijn beschikbaar in de
armatuurkleuren wit, zwart en grijs. Het is mogelijk om deze railspots
ook te bestellen met foodmodule voor vers producten of een andere
LED modules. Advies nodig? Neem eens contact met ons op!

Artikel nr. Kenmerken P/st.

2.016B0*830009000000 830 warm wit 1350lm 90°x70° 9,5W 75,90
2.016B0*840009000000 840 fris wit 1400lm 90°x70° 9,5W 75,90
2.016D0*830009000000 830 warm wit 2550lm 90°x70° 18,5W 75,90
2.016D0*840009000000 840 fris wit 2650lm 90°x70° 18,5W 75,90
2.016F0*830009000000 830 warm wit 3450lm 90°x70° 26W 75,90
2.016F0*840009000000 840 fris wit 3550lm 90°x70° 26W 75,90
2.016H0*830009000000 830 warm wit 4500lm 90°x70° 33W 75,90
2.016H0*840009000000 840 fris wit 4700lm 90°x70° 33W 75,90

The Solution Track
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* Vul gewenste armatuurkleur in: Wit, Zwart of Grijs

Bovenstaand bieden wij u de meest gangbare versies. Mocht u een andere
lichtkleur of een versie met food module nodig hebben, neem dan contact met
ons op!

* Vul gewenste letter voor armatuurkleur in: A=Wit, B=Zwart, C=Grijs

Bovenstaand bieden wij u de meest gangbare versies. Mocht u een andere
lichtkleur of een versie met food module nodig hebben, neem dan contact met
ons op!



The Orion LED Track is van het merk Interlight en zijn lineaire LED
railarmaturen. Deze LED railverlichting geeft veel licht en is daarom
ideaal toepasbaar in grote ruimtes, als algemene verlichting en om
wanden of grote oppervlakte aan te lichten. Voor algemene verlichting
wordt de LED Orion Track 85D toegepast. Voor het uitlichten van
wanden, in onder ander paden en gangen, worden de LED Orion Track
links en de LED Orion Track rechts toegepast. De LED Orion Track
links/rechts is ontwikkeld om beide wanden van een pad of gang
tegelijk uit te lichten. Deze armaturen zijn geschikt voor het werken op
beeldschermen en daarom uitermate geschikt in kantoorruimten.

The Orion LED Track is uitgevoerd in de kleur wit of zwart en
vervaardigd uit kunststof. U heeft dus de keuze uit 4 verschillende
versies, namelijk: de 85D versie, links versie, rechts versie en de
links/rechts versie. Standaard hebben deze LED armaturen een
gradenbundel van 80D en een vermogen van 55 watt. Verder heeft u
de keuze uit de lampkleuren warm wit (830) of fris wit (840). De
lichtsterkte is afhankelijk van de uitvoering 5550, 5600, 5750 of 5800
lumen. Deze verlichting is niet dimbaar. De LED Tracks worden
geleverd inclusief lichtbron en hebben een levensduur van maar liefst
50.000 branduren.

The Orion LED Track

Artikel nr. Kenmerken P/st.

IL-TO55K3LW 830 warm wit 5550lm wit links 118,40
IL-TO55K3LRW 830 warm wit 5550lm wit links/rechts 118,40
IL-TO55K3RW 830 warm wit 5550lm wit rechts 118,40
IL-TO55K3L 830 warm wit 5550lm zwart links 118,40
IL-TO55K3LR 830 warm wit 5550lm zwart links/rechts 118,40
IL-TO55K3R 830 warm wit 5550lm zwart rechts 118,40
IL-TO55K3AW 830 warm wit 5600lm wit 85D 118,40
IL-TO55K3A 830 warm wit 5600lm zwart 85D 118,40
IL-TO55K4LW 840 fris wit 5750lm wit links 118,40
IL-TO55K4LRW 840 fris wit 5750lm wit links/rechts 118,40
IL-TO55K4RW 840 fris wit 5750lm wit rechts 118,40
IL-TO55K4L 840 fris wit 5750lm zwart links 118,40
IL-TO55K4LR 840 fris wit 5750lm zwart links/rechts 118,40
IL-TO55K4R 840 fris wit 5750lm zwart rechts 118,40
IL-TO55K4AW 840 fris wit 5800lm wit 85D 118,40
IL-TO55K4A 840 fris wit 5800lm zwart 85D 118,40

Artikel nr. Kenmerken P/st.

XTS4100-1 1 meter aluminium 14,19
XTX4100-2 1 meter zwart 14,19
XTS4100-3 1 meter wit 14,19
XTS4200-1 2 meter aluminium 28,35
XTS4200-2 2 meter zwart 28,35
XTS4200-3 2 meter wit 28,35
XTS4300-1 3 meter aluminium 42,45
XTS4300-2 3 meter zwart 42,45
XTS4300-3 3 meter wit 42,45
XTS4400-1 4 meter aluminium 56,65
XTS4400-2 4 meter zwart 56,65
XTS4400-3 4 meter wit 56,65

Artikel nr. Kenmerken P/st.

XTS11-1 aansluitdoos grijs rechts 7,80
XTS11-2 aansluitdoos zwart rechts 7,80
XTS11-3 aansluitdoos wit rechts 7,80
XTS12-1 aansluitdoos grijs links 7,80
XTS12-2 aansluitdoos zwart links 7,80
XTS12-3 aansluitdoos wit links 7,80
XTS14-1 middenaansluitdoos grijs 20,80
XTS14-2 middenaansluitdoos zwart 20,80
XTS14-3 middenaansluitdoos wit 20,80

Artikel nr. Kenmerken P/st.

XTS41-1 eindstuk grijs 1,10
XTS41-2 eindstuk zwart 1,10
XTS41-3 eindstuk wit 1,10
XTS21-1 koppelstuk recht grijs 5,20
XTS21-2 koppelstuk recht zwart 5,20
XTS21-3 koppelstuk recht wit 5,20

Artikel nr. Kenmerken P/st.

XTS34-1 hoekstuk vast grijs links 13,99
XTS34-2 hoekstuk vast zwart links 13,99
XTS34-3 hoekstuk vast wit links 13,99
XTS35-1 hoekstuk vast grijs rechts 13,99
XTS35-2 hoekstuk vast zwart rechts 13,99
XTS35-3 hoekstuk vast wit rechts 13,99

Nordic 3-Fase Railsysteem
Met railverlichting zorgt u ervoor dat u flexibel bent in uw verlichting. Zo kunt
u uitlichten wat u maar wenst, op de plek waar nodig is. Om de railstralers
goed te monteren kiest u voor kwaliteit, namelijk voor een:

NORDIC 3-FASE RAILSYSTEEM
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De ColourDrop LED Tracks hebben een strak en modern uiterlijk. Er
zijn voldoende variaties, zodat bij al uw wensen de juiste spot past.
Van gerichte etalageverlichting tot het uitlichten van objecten,
wanden of stellingen, de ColourDrop kan het allemaal. De
ColourDrop LED spots zijn van hoge kwaliteit. Dit geldt zowel voor
het armatuur zelf, als voor de kleurweergave. De LED spots zijn
toepasbaar op vrijwel alle bestaande 3-fase rail systemen.  Daarnaast
zijn er zelfs versies met speciale LED modules voor Food producten.
Meer weten? Neem contact met ons op!

De ColourDrop LED spots zijn leverbaar in diverse wattage (10W tot
38W), diverse lumen (711 tot 3650), kleurtemperaturen (3.000K en
4.000K) en diverse gradenbundels (standaard 36D of 40D). Verder zijn
deze LED spots beschikbaar in de lichtkleuren fris wit (940) en warm
wit (930). Qua kleur behuizing heeft u de keuze uit wit, grijs of zwart.
Met de ColourDrop LED Track heeft u dus genoeg mogelijkheden
voor de juiste verlichting, voor vrijwel elke store-situatie. Indien
gewenst kan de ColourDrop ook toegepast worden in de hospitality,
restaurants, kantoren etc.

The ColourDrop LED Track

Artikel nr. Kenmerken P/st.

XTS36-1 t-stuk grijs aarde links 20,49
XTS36-2 t-stuk zwart aarde links 20,49
XTS36-3 t-stuk wit aarde links 20,49
XTS37-1 t-stuk grijs aarde rechts 20,49
XTS37-2 t-stuk zwart aarde rechts 20,49
XTS37-3 t-stuk wit aarde rechts 20,49
XTS39-1 t-stuk grijs aarde links 20,49
XTS39-2 t-stuk zwart aarde links 20,49
XTS39-3 t-stuk wit aarde links 20,49
XTS40-1 t-stuks grijs aarde rechts 20,49
XTS40-2 t-stuk zwart aarde rechts 20,49
XTS40-3 t-stuk wit aarde rechts 20,49

Artikel nr. Kenmerken P/st.

XTS38-1 kruisstuk grijs 26,70
XTS38-2 kruisstuk zwart 26,70
XTS38-3 kruisstuk wit 26,70
XTS24-1 hoekstuk instelbaar grijs 24,15
XTS24-2 hoekstuk instelbaar zwart 24,15
XTS24-3 hoekstuk instelbaar wit 24,15
XTS23-1 flexibel verbindingst. grijs 30,05
XTS23-2 flexibel verbindingst. zwart 30,05
XTS23-3 flexibel verbindingst. wit 30,05

Artikel nr. Kenmerken P/st.

SKB12-1 ophangbeugel aluminium 1,40
SKB12-2 ophangbeugel zwart 1,40
SKB12-3 ophangbeugel wit 1,40
SKB21-1 muursteun aluminium 2,95
XTAK142-3 inzetnippel 10kg wit 1,15
XTAK142-2 inzetnippel 10kg zwart 1,15
XTAK11-1 haak tbv inzetnippel 0,40
10.01.010950 ophangset staaldraad wit 10,95
10.01.010951 ophangset staaldraad zwart 10,95
10.01.010952 ophangset staaldraad grijs 10,95
XTSA68-1 3-fase adapter grijs 9,35
XTSA68-2 3-fase adapter zwart 9,35
XTSA68-3 3-fase adapter wit 9,35
GA70-1 fixpoint grijs 15,80
GA70-2 fixpoint zwart 15,80
GA70-3 fixpoint wit 15,80

Artikel nr. Kenmerken P/st.

IL-T10K3WD LED 10W 930 warm wit 3000K 711lm 48,28
IL-T10K3C* LED 10W 930 warm wit 3000K 711lm 38,64
IL-T10K4C* LED 10W 940 fris wit 4000K 810lm 38,64
IL-T15K3BC* LED 15W 930 warm wit 3000K 1175lm 53,30
IL-T15K4C* LED 15W 940 fris wit 4000K 1175lm 66,56
IL-T22K3BC* LED 22W 930 warm wit 3000K 1950lm 79,92
IL-T22K4C* LED 22W 940 fris wit 4000K 1950lm 99,87
IL-T33K3BC* LED 33W 930 warm wit 3000K 2750lm 96,64
IL-T33K4C* LED 33W 940 fris wit 4000K 2850lm 120,77
IL-T38K3BC* LED 38W 930 warm wit 3000K 3510lm 128,00
IL-T38K4C* LED 38W 940 fris wit 4000K 3650lm 128,00

NORDIC 3-FASE RAILSYSTEEM

Met dit railsysteem bent u vrij om de
armaturen op de rail te klikken, op de
door u gewenste plek. Mocht het
armatuur toch net niet goed hangen
dan kunt u wellicht direct of de
volgende dag, gemakkelijk het
armatuur ergens anders op de rail
klikken. Deze Nordic rail beschikt over
3 fase, waardoor u de spots op uw rail
desgewenst apart zou kunnen
schakelen.

De rail zelf kunt u op iedere gewenste
lengte afzagen. Wel moet u dan de
aders weer even ombuigen, zodat er
spanning gemaakt kan worden.
Daarnaast zijn er vele hulpstukken
leverbaar voor dit systeem, waardoor
u er letterlijk alle kanten mee op kunt.

De 3-fase rail van Nordic is een
universeel systeem. Dit betekent dat
de meeste spots, welke een 3-fase
adapter hebben, op deze rails passen.
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* Vul gewenste armatuurkleur in: Wit, Zwart of Grijs

IL-T10K3WD: Enkel toepasbaar op 1 fase rail en in armatuurkleur Wit.

Bovenstaand bieden wij u de meest gangbare versies. Mocht u een andere
lichtkleur of een versie met food module nodig hebben, neem dan contact met
ons op!



Inbouwspots zijn er in vele soorten, maten, prijzen en kwaliteitsniveaus. Om deze reden hebben wij voor u een
selectie gemaakt van verschillende inbouwspots van uitstekende kwaliteit. Denk hierbij aan; vaste inbouwspots,
richtbare inbouwspots en richtbare & kantelbare inbouwspots. Daarnaast zijn er speciale LED inbouwspots,
halogeen inbouwspots of inbouwspots die met beide lichtbronnen toepasbaar zijn. Deze laatste komt met name
door de intrede en ontwikkeling van LED verlichting. Dit heeft ervoor gezorgd dat de van oorsprong halogeen-
armaturen, nu ook toepasbaar zijn met LED verlichting. Deze armaturen worden dan ook wel retrofit genoemd.
Hiermee bespaart u flink op uw energierekening.

Voor alle soorten inbouwspots heeft u bij ons een uitgebreide keuze aan specificaties zoals, lichtsterkten, lichtkleur,
armatuurkleuren en vermogens. Veelal kunt u uw bestaande inbouwspots gemakkelijk omwisselen voor een
inbouwarmatuur met de zelfde zaagmaat. Let op: Bij de retrofit-armaturen wordt niet altijd een lichtbron
meegeleverd. Deze kunt u natuurlijk wel gemakkelijk bij onze mee bestellen. Neem eventueel een kijkje op onze
website voor al onze inbouwarmaturen en/of lichtbronnen of neem contact met ons op als u vragen heeft over
inbouwverlichting voor uw bedrijf.

Top Downlight LED IP44 zijn hoogwaardige en energiezuinige LED
inbouwspots met beschermingsgraad IP44, waardoor ze
spatwaterdicht zijn. Hierdoor worden deze inbouwspots veelal
toegepast in natte ruimten, zoals toileten en badkamers. Deze LED
downlighters vervangen onder andere uw bestaande PLS armaturen.
Aangezien de Top Downlighters ook ongeveer dezelfde afmetingen
hebben, is er een grote kans dat u uw bestaand PLS armaturen direct
kunt omwisselen voor deze LED inbouwspots. De Top Downlight LED
inbouwspots zijn vrijwel overal toepasbaar als algemene verlichting.

Het opgenomen vermogen van deze Top Downlight LED bedraagt
slechts 8 tot 22 watt. met een lumenoutput van 640 tot 2134 lumen. De
kleurtemperatuur bedraagt 3000K of 4000K, met lampkleur warm wit
(830) of fris wit (840). Tevens hebben deze armaturen een stijlvol en
praktisch soft diamond optiek, welke hinderlijke schitteringen
voorkomt. Deze downlight hebben een levensduur van 40.000
branduren. Standaard wordt deze verlichting geleverd met een driver.
De verlichting is niet dimbaar. De Top Downlight LED IP44 zijn
toepasbaar in sanitaire ruimtes, maar ook onder luifels en afdakjes.

Top Downlight LED IP44

* Let op: Maatvoering verschilt per
product. Bovenstaand is de 12W
versie.

Artikel nr. Kenmerken P/st.

IL-DT8100K3 8W 100º      830 warm wit      640lm    Ø: 170 33,52
IL-DC1590K3 12W 90º      830 warm wit     1164lm    Ø: 175 21,15
IL-DC1590K4 12W 90º      840 fris wit        1265lm    Ø: 175 35,20
IL-DC2295K3 22W 90º      830 warm wit    2053lm    Ø: 230 31,90
IL-DC2295K4 22W 90º      840 fris wit        2134lm    Ø: 230 31,90

Inbouwspots
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The Solution Downlight Vast is een armatuur van wereldklasse. Deze
LED inbouwspots kenmerken zich niet alleen door de zeer scherpe
prijsstelling, maar ook door de goede kwaliteit. Deze vaste
downlighters worden namelijk standaard geleverd met de Philips
SLM LED Module en Philips driver. Qua afmetingen zijn deze LED
inbouwspots gelijk aan de meest gangbare PL-armaturen. Er kan
veelal één op één overgestapt worden op de voordelen van LED.
Door de Philips LED module, in combinatie met de lange levensduur
(50.000), bespaart u direct op energiekosten en onderhoudskosten.

The Solution Downlight Vast is verkrijgbaar met een warm witte
lichtkleur (830), met een kleurtemperatuur van 3000K of met een fris
witte lichtkleur (840), met een kleurtemperatuur van 4000K. Het
vermogen van deze LED inbouwspots is 18 of 27 watt en levert
daarmee een lichtsterkte van 2000 of 3000 lumen. Deze LED
inbouwspots worden standaard geleverd met een 55D gradenbundel
reflector en zijn wit qua armatuurkleur. The Solution Downlight Vast
wordt onder andere toegepast in kantoren, winkels, kantines, gangen
en toiletruimten.

The Solution Downlight Vast

ECO CCT LED Downlight
ECO CCT LED zijn energiezuinige downlights, waarbij vooraf de
kleurtemperatuur ingesteld kan worden. U heeft de keuze uit de
kleuren warm wit, fris wit en daglicht. Verder heeft deze verlichting
een elegante en stijlvolle behuizing, die vervaardigd is uit aluminium,
met gespoten coating. Het perfect optische ontwerp zorgt voor een
niet-verblindende, zachte en gelijkmatige verlichting. Daarnaast zijn
de ECO CCT LED Downlights laag in energieverbruik, hebben ze een
lange levensduur en zijn ze zeer betrouwbaarheid. Deze LED
inbouwspots worden veel toegepast in de retail en horeca.

De ECO CCT LED Downlights zijn doormiddel van een dipswitch op
het voorschakelapparaat instelbaar in de kleurtemperaturen 3000K
(830), 4000K (840) en 6000K (860). De lichtsterkte is afhankelijk van de
kleurtemperatuur en het vermogen (min. 780lm/max. 2820lm). Deze
verlichting is verkrijgbaar in een vermogen van 10, 14, 18, 20 en 30
watt. Het armatuur is uitgevoerd in wit en heeft verschillende
doorsneden van 90mm, 117mm, 135mm, 168mm en 192mm. De ECO
CCT LED inbouwspots hebben een bundel van 90 graden en een
levensduur van 50.000 branduren.

Artikel nr. Kenmerken P/st.

FL21031 10W 90º      830/840/860        780lm     Ø:  90 18,48
FL21033 14W 90º      830/840/860      1090lm    Ø: 117 21,12
FL21034 18W 90º      830/840/860      1440lm    Ø: 135 26,40
FL21035 20W 90º      830/840/860      1600lm    Ø: 165 29,70
FL21036 30W 90º      830/840/860      2610lm    Ø: 192 36,30

Artikel nr. Kenmerken P/st.

DR-GC07-GDAB 18W 55º      830 warm wit    2000lm    Ø: 206 67,50
DR-GC07-ECAB 18W 55º      840 fris wit        2000lm    Ø: 206 67,50
DR-GC07-GDAF 27W 55º      830 warm wit    3000lm    Ø: 206 67,50
DR-GC07-ECAF 27W 55º      840 fris wit        3000lm    Ø: 206 67,50

* Let op: Maatvoering verschilt per
product. Bovenstaand is de 20W
versie.
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Bovenstaand bieden wij u de meest gangbare versies. Mocht u een andere
lichtkleur of een versie met food module nodig hebben, neem dan contact met
ons op!



The Kardan Solution Single Richtspots zijn cardanische LED
inbouwspots. Dit betekent dat deze spots zowel draai- als kantelbaar
zijn en dus werkelijk vrijwel alles kunnen aanlichten. De LED
inbouwspots zijn fraai om te zien en van uitstekende kwaliteit. Dit
komt door de robuuste behuizing en de Philips SLM LED module met
driver. Deze richtspots zijn dé oplossing voor het belichten van uw
producten of winkel en wordt daarom veel toegepast in de retail als
accentverlichting en/of algemene verlichting. Deze verlichting is ook
toepasbaar in kantoren of in de hospitality.

The Kardan Solution Single Richtspots zijn van hoogwaardige
kwaliteit en gaan ongeveer 40.000 branduren mee. Qua lampkleur
heeft u de keuze uit extra warm wit (827), warm wit (830) of fris wit
(840), met een kleurtemperatuur van 2700K, 3000K en 4000K. De
behuizing is grijs van kleur. De richtspots worden inclusief 24D en
36D gradenbundels geleverd. De lumenoutput bedraagt 2000 of 3000
lumen, met een opgenomen vermogen van slechts 20 of 28 watt. Een
vergelijkbare gasontladingslamp verbruikt gemiddeld tussen de 35
en 70 watt. U bespaart dus direct op energie en kosten.

The Kardan Solution Single

Artikel nr. Kenmerken P/st.

LED-QS04-
CGRIJS2700K2000

20W 24º/36º      827 extra warm wit    2000lm 89,95

LED-QS04-
CGRIJS3000K2000

20W 24º/36º      830 warm wit             2000lm 89,95

LED-QS04-
CGRIJS4000K2000

20W 24º/36º      840 fris wit                 2000lm 89,95

LED-QS04-
CGRIJS2700K

28W 24º/36º      827 extra warm wit    3000lm 89,95

LED-QS04-
CGRIJS3000K

28W 24º/36º      830 warm wit             3000lm 89,95

LED-QS04-
CGRIJS4000K

28W 24º/36º      840 fris wit                 3000lm 89,95

"The Wall" inbouwspots zijn krachtige, richtbare LED inbouwspots,
die zorgen voor een brede algemene verlichting. Ze zorgen ervoor dat
u een egaal, groot oppervlak goed kan verlichten. Ondanks dat deze
inbouwspots een krachtig licht geven, verbruiken ze relatief weinig
energie. Hierdoor voldoen deze LED inbouwarmaturen ruimschoots
aan de subsidie eisen, wat weer scheelt in uw portemonnee. Door de
stevige armatuuropbouw en Philips SLM modules zijn dit kwalitatief
hoogwaardige, richtbare inbouwspots. De afmeting is 195x122mm. 

Deze The Wall inbouwspots zijn ideaal om producten of stellingen
breed uit te lichten. Tevens zijn ze toepasbaar als algemene
verlichting. De inbouwspots zijn beschikbaar in de armatuurkleuren
wit, grijs en zwart. Verder heeft u een zeer uitgebreide keuze aan
specificaties zoals, lichtkleur, lichtsterkte en wattage. Let op: het
wattage wijkt af bij keuze voor een 927 of 930 versie

Tevens zijn deze LED armaturen beschikbaar met speciale food
module voor versproducten. Bekijk hiervoor onze website!

The Wall Inbouwspots

Artikel nr. Kenmerken P/st.

14.14.000000/* 7,9W     100º     830 warm wit Wit 1100lm 95,70
14.14.000001/* 7,9W     100º     830 warm wit Zwart 1100lm 95,70
14.14.000002/* 7,9W     100º     830 warm wit Grijs 1100lm 95,70
14.14.000010/* 13W      100º     830 warm wit Wit 2000lm 99,00
14.14.000011/* 13W      100º     830 warm wit Zwart 2000lm 99,00
14.14.000012/* 13W      100º     830 warm wit Grijs 2000lm 99,00
14.14.000030/* 20W      100º     830 warm wit Wit 3000lm 102,30
14.14.000031/* 20W      100º     830 warm wit Zwart 3000lm 102,30
14.14.000032/* 20W      100º     830 warm wit Grijs 3000lm 102,30
14.14.000040/* 26,7W   100º     830 warm wit Wit 4000lm 108,90
14.14.000041/* 26,7W   100º     830 warm wit Zwart 4000lm 108,90
14.14.000042/* 26,7W   100º     830 warm wit Grijs 4000lm 108,90
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Bovenstaand bieden wij u de meest gangbare versies. Mocht u een andere
lichtkleur of een versie met food module nodig hebben, neem dan contact met
ons op!

* Vul gewenste lichkleur code in: 
830 warm wit•
835 fris wit•

840 fris wit•
927 extra warm wit•
930 warm wit•



The Kardan Solution Dubbel
The Kardan Solution Dubbel Richtspots zijn het grote broertje van de
Single versies, alleen dan met twee spots in plaats van één. Dit houdt
dan ook in dat beide spots van dit armatuur cardanisch zijn en dus
zowel draai- als kantelbaar zijn. De LED inbouwspots zijn fraai om te
zien en van uitstekende kwaliteit. Dit komt door de robuuste behuizing
en de Philips SLM LED module met driver. Deze richtspots zijn dé
oplossing voor het belichten van uw producten of winkel en worden
daarom veel toegepast in de retail als accentverlichting en/of
algemene verlichting. Ook toepasbaar in de hospitality en in kantoren.

The Kardan Solution Dubbel Richtspots zijn van hoogwaardige
kwaliteit en gaan ongeveer 40.000 branduren mee. Qua lampkleur
heeft u de keuze uit extra warm wit (827), warm wit (830) of fris wit
(840), met een kleurtemperatuur van 2700K, 3000K en 4000K. De
behuizing is grijs van kleur. De richtspots worden inclusief 24D en 36D
gradenbundels geleverd. De lumenoutput bedraagt 2x2000 of 2x3000
lumen, met een opgenomen vermogen van 40 of 57 watt. Met deze
verlichting bespaart u energiekosten t.a.v. van conventionele
vergelijkbare gasontladingslampen.

Artikel nr. Kenmerken P/st.

LED-QS042V-
CGRIJS2700K2000

40W 24º/36º      827 extra warm wit    4000lm 119,95

LED-QS042V-
CGRIJS3000K2000

40W 24º/36º      830 warm wit             4000lm 119,95

LED-QS042V-
CGRIJS4000K2000

40W 24º/36º      840 fris wit                 4000lm 119,95

LED-QS042V-
CGRIJS2700K

57W 24º/36º      827 extra warm wit    6000lm 119,95

LED-QS042V-
CGRIJS3000K

57W 24º/36º      830 warm wit             6000lm 119,95

LED-QS042V-
CGRIJS4000K

57W 24º/36º      840 fris wit                 6000lm 119,95

De LED Downlight Mirror is een van de bijzonderste armaturen in ons
assortiment. Slechts één spiegelarmatuur licht een complete
woonhoek opstelling uit! Door middel van 4 verstelbare spiegels
kunt u verschillende objecten of hoeken uitlichten, daarmee voorziet
u 20 m² van algemene verlichting en accentverlichting. Deze LED
inbouwspot is speciaal ontworpen voor de woonbranche. De LED
Downlight Mirror is een betaalbaar LED alternatief voor
spiegelarmaturen met een SDWT 100W lamp. Bespaar met dit
inbouwarmatuur op energie- en aanschafkosten!

Met een vermogen van slechts 39 watt levert de LED een enorme
energiebesparing met hetzelfde resultaat als een standaard SDWT
100W lamp. Het spiegelarmatuur is vervaardigd van aluminium in de
kleur wit. De lampkleur is extra wit (927), met een kleurtemperatuur
van 2700K. De LED heeft een levensduur van 50.000 branduren en u
heeft 5 jaar garantie op dit armatuur. De lamp en spiegel set zijn
inbegrepen. Dit unieke spiegelarmatuur is alleen bij ons verkrijgbaar,
dus bestel hier!

LED Downlight Mirror

Artikel nr. Kenmerken P/st.

20.20A.18205 39W Wit 927 extra warm wit 3300lm Ø: 260 124,99
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Bovenstaand bieden wij u de meest gangbare versies. Mocht u een andere
lichtkleur of een versie met food module nodig hebben, neem dan contact met
ons op!



The Solution Downlight Richtbaar zijn hoge kwaliteit richtspots voor
een aantrekkelijke prijs. Dankzij de Philips SLM LED module en
Philips driver, waarmee deze inbouwspots standaard zijn uitgevoerd,
zijn deze inbouwspots van hoogwaardige kwaliteit. Het is mogelijk
deze inbouwspots in en uit te klappen, dit wordt ook wel banaanspot
genoemd. Uitgeklapt worden deze richtbare inbouwspots gebruikt
voor wandpresentaties, als verlichting voor kledingrekken en
verlichting in etalages. Ingeklapt kunnen deze spots ook dienen als
algemene verlichting op elke gewenste locatie.

The Solution Downlight Richtbaar zijn beschikbaar in een extra warm
witte (827), een warm witte (830) of een fris witte (840) lichtkleur, met
respectievelijk een kleurtemperatuur van 2700K, 3000K of 4000K. Het
vermogen van de LED inbouwspots is 20 of 28 watt en levert daarmee
een lichtsterkte van 2000 of 3000 lumen. De armatuurkleur is wit,
grijs of zwart. Standaard wordt deze richtbare inbouwspots geleverd
met een 15D, 27D en 42D reflector, waarmee u ze op elke gewenste
manier kunt laten stralen. Tot slot hebben deze richtbare
inbouwspots een levensduur van 40.000 branduren.

The Solution Richtbaar

De Old Smooth Vierkant Kantelbaar 50mm is geschikt voor zowel
halogeen, als LED lampen. Deze inbouwspot is vierkant qua vorm en
is kantelbaar. De behuizing is vervaardigd uit aluminium en heeft een
geschuurde look. Daarnaast is deze voorzien van een chromen ring.
Dit fraai uitgevoerde armatuur is uitstekend toe te passen in
openbare ruimten en woonhuizen. De kantelbare inbouwspot wordt
gebruikt als algemene- en accentverlichting op vrijwel elke gewenste
locatie. Denk aan de retail, horeca, musea, galerijen, kantoren en in
huis.

De 50mm Old Smooth Vierkant Kantelbaar is uitgevoerd met twee
type fittingen. De uitvoering met GU5.3 fitting is geschikt voor 12 volt
lampen en de uitvoering met GU10 fitting is geschikt voor 230 volt
lampen. Dit kunnen dus zowel LED, als Halogeenlampen zijn. De
lamptype is MR16, maar wordt niet standaard meegeleverd. De
kantelbare inbouwspot heeft een lengte en breedte van 90mm en een
zaagmaat van 72mm. Deze inbouwspot is uitsluitend geschikt voor
binnengebruik en heeft de beschermingsgraad IP20.

The Old Smooth Vierkant Kantelbaar 50mm

Artikel nr. Kenmerken P/st.

104286-GU10 Alu Geschuurd LxB: 90x90 Ø 72 GU10 11,95
104286-GU5.3 Alu Geschuurd LxB: 90x90 Ø 72 GU5.3 11,95
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Artikel nr. Kenmerken P/st.

SR-ES03-C*2K2000 20W 24º      827 extra warm wit    2000lm 89,95
SR-ES03-C*3K2000 20W 24º      830 warm wit             2000lm 89,95
SR-ES04-C*4K2000 20W 24º      840 fris wit                 2000lm 89,95
SR-ES03-C*2K3000 28W 24º      827 extra warm wit    3000lm 89,95
SR-ES03-C*3K3000 28W 24º      830 warm wit             3000lm 89,95
SR-ES04-C*4K3000 28W 24º      840 fris wit                 3000lm 89,95

* Vul gewenste armatuurkleur in: Wit, Zwart of Grijs

Bovenstaand bieden wij u de meest gangbare versies. Mocht u een andere
lichtkleur of een versie met food module nodig hebben, neem dan contact met
ons op!



The Solution Kantelbaar
Onze kantelbare inbouwspots genaamd “The Solution” kenmerken
zich vooral door de lage prijs en hoge kwaliteit. Deze armaturen zijn
namelijk voorzien van een Philips SLM LED Module met de daarbij
horende Philips Driver. Deze combinatie garandeert u een lange
levensduur en de hoge kwaliteit. Daarnaast hebben deze downlights
een strak en modern uiterlijk. Ingeklapt kunnen deze downlights
dienen als algemene verlichting op elke gewenste locatie. Wanneer u
deze inbouwspots kantelt is het mogelijk om objecten of locaties
optimaal uit te lichten.

The Solution inbouwspots Kantelbaar zijn beschikbaar in twee
versies. Een 20 watt, met 2000 lumen versie of een 28 watt, met 3000
lumen versie. Daarnaast heeft u de keuze uit de lichtkleuren extra
warm wit (827), warm wit (830) of fris wit (840), met een
kleurtemperatuur van 2700K, 3000K en 4000K. Tevens leveren wij u
deze armaturen inclusief 15D, 27D en 42D reflectoren. Hiermee kunt u
deze downlighters op elke gewenste manier stralen en bent u flexibel
met uw verlichting. Tot slot hebben deze inbouwspots een levensduur
van 40.000 branduren.

The Old Smooth Rond Kantelbaar 50mm
De Old Smooth Rond Kantelbaar 50mm is geschikt voor zowel
halogeen, als LED lampen. Deze inbouwspot heeft een ronde vorm en
is kantelbaar. De behuizing is vervaardigd uit aluminium en heeft een
geschuurde look. Daarnaast is deze voorzien van een chromen ring.
Dit fraai uitgevoerde armatuur is uitstekend toe te passen in openbare
ruimten en woonhuizen. De kantelbare inbouwspot wordt gebruikt als
algemene- en accentverlichting op vrijwel elke gewenste locatie. Denk
aan de retail, horeca, musea, galerijen, kantoren en in huis.

De 50mm Old Smooth Rond Kantelbaar is uitgevoerd met twee type
fittingen. De uitvoering met GU5.3 fitting is geschikt voor 12 volt
lampen en de uitvoering met GU10 fitting is geschikt voor 230 volt
lampen. Dit kunnen dus zowel LED, als Halogeenlampen zijn. De
lamptype is MR16, maar wordt niet standaard meegeleverd. De
kantelbare inbouwspot heeft een lengte en diameter van 90mm en
een zaagmaat van 72mm. Deze inbouwspot is uitsluitend geschikt
voor binnengebruik en heeft de beschermingsgraad IP20.

Artikel nr. Kenmerken P/st.

104285-GU10 Alu Geschuurd LxB: 90x90 Ø 72 GU10 11,95
104285-GU5.3 Alu Geschuurd LxB: 90x90 Ø 72 GU10 11,95
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Artikel nr. Kenmerken P/st.

SR-EY39*200027k24gr 20W 24º      827 extra warm wit    2000lm 69,96
SR-EY39*200030k24gr 20W 24º      830 warm wit             2000lm 69,96
SR-EY39*200040k24gr 20W 24º      840 fris wit                 2000lm 69,96
SR-EY39*300027k24gr 28W 24º      827 extra warm wit    3000lm 69,96
SR-EY39*300030k24gr 28W 24º      830 warm wit             3000lm 69,96
SR-EY39*300040k24gr 28W 24º      840 fris wit                 3000lm 69,96

* Vul gewenste armatuurkleur in: Wit of Grijs

Bovenstaand bieden wij u de meest gangbare versies. Mocht u een andere
lichtkleur of een versie met food module nodig hebben, neem dan contact met
ons op!



The Solution LED Inbouwspots Kantelbaar zijn de vervangers voor
uw huidige halogeenlampen van 75 watt. Met een zaagmaat van
75mm zijn de LED spots direct om te wisselen met inbouwarmaturen
die u wellicht momenteel in gebruik heeft. Deze LED spots zijn
dimbaar met de meest voorkomende dimmers. Verder zijn deze
inbouwspots vrijwel overal goed toe te passen. Denk hierbij aan in
kantoren, de retail, hospitality, horeca en andere bedrijfsruimten.
Daarnaast bespaart u met de overgang naar LED verlichting ook nog
eens op energiekosten.

De Solution LED Inbouwspots Kantelbaar zijn vervaardigd uit
aluminium. Deze inbouwspots zijn leverbaar in een zwart, wit,
chroom of aluminium geschuurde kleur. Verder hebben de LED spots
een vermogen van 9 watt en leveren deze daarmee een lichtsterkte
van 765 lumen. De lampen geven een fris witte lichtkleur (827), met
een kleurtemperatuur van 2700K. Verder hebben de LED spots een
gradenbundel van 30D. Tot slot zijn deze LED armaturen voorzien van
een Sharp LED Module met maar liefst 50.000 branduren. Deze LED
Inbouwspots Kantelbaar worden inclusief lichtbron geleverd.

The Solution Kantelbaar 9W

Artikel nr. Kenmerken P/st.

CL229BLACK 9W 30º   827 extra warm wit   765lm Zwart 19,95
CL229WHITE 9W 30º   827 extra warm wit   765lm Wit 19,95
CL229CHROME 9W 30º   827 extra warm wit   765lm Chroom 19,95
CL229ALUBRUSHED 9W 30º   827 extra warm wit   765lm Alu. Gesch. 19,95

De Downlight 6W IP44 zijn een kant en klare inbouwoplossing. Door
de niet verblindende werking zijn deze downlights perfect voor
gangen, kantoor-, zorg- en hospitality omgevingen. Dankzij de IP44
beschermingsgraad zijn deze inbouwspots ook goed te plaatsen in
een natte ruimte, zoals badkamers of toiletruimten. De onderstaande
armaturen worden kant en klaar geleverd en zijn voorzien van een
230V eurosnoer. Deze inbouwarmaturen zijn met vrijwel iedere
dimmer te dimmen. Dankzij de lange levensduur en het lage wattage
bespaart u op vervangings- en energiekosten.
Deze downlights zijn verkrijgbaar in 2 versies: standaard en dimbaar.

De standaard versie heeft een lichtsterkte van 384 lumen en een•
kleurtemperatuur van 827 extra warm wit.
De dimbare versie heeft een lumenoutput van 438 lumen en een•
lichtkleur die dimbaar is tussen de 2000K en 2700K (goud wit tot
extra warm wit). De dimbare versie heeft een CRI van >90. Dit
alles maakt de dimbare versie ook uitermate geschikt voor
restaurants, hotels en woonhuizen.
Beide versies beschikken over 6W vermogen, IP44•
beschermingsgraad en een levensduur van 40.000 banduren.
Beschikbaar in de armatuurkleuren geborsteld chroom of wit.

Downlight 6W IP44

Artikel nr. Kenmerken P/st.

IL-DC636DW 6W 36º   827 extra warm wit            384lm Wit 23,76
IL-DC636DM 6W 36º   827 extra warm wit            384lm Chroom 25,15
IL-DC636CTAW 6W 36º   920-927 extra warm wit     434lm Wit 30,61
IL-DC636CTAM 6W 36º   920-927 extra warm wit     434lm Chroom 30,61
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Meubel Spot LED Accent Rond
Meubelspots zijn vrijwel overal toepasbaar. Denk hierbij aan in huis,
in een winkel, restaurant, bedrijf of op een andere locaties. Daarnaast
zijn meubelspots welke door de aanwezige halogeenburner
doorbranden verleden tijd, dankzij LED technologie. Ook wij bieden u
meubelspots, welke voorzien zijn met LED module. Onze meubelspots
zijn van hoge kwaliteit en ook nog eens voordelig geprijsd. Daarnaast
zorgt het lage energieverbruik voor een besparing op energiekosten.
Deze 12V inbouwspots hebben een straks en modern uiterlijk.

Deze inbouwspots hebben dezelfde afmetingen als de alom bekende
meubelspots, hierdoor is één-op-één vervanging mogelijk. De
lumenoutput van 240 lumen komt overeen met een standaard 10W
halogeenburner van vroeger. Verder leveren deze LED meubelspots
een warm witte lichtkleur (830) en heeft u de keuze uit een witte of
aluminium geschuurde behuizingskleur. Standaard leveren wij u deze
LED inbouwarmaturen met een 200cm. snoer met amp. plug aan.
Deze armaturen dient u in combinatie met de driver te gebruiken,
welke u in deze rubriek ziet staan.

Artikel nr. Kenmerken P/st.

2.11.1591 3W 90º    830 warm wit    240lm Wit 12,90
2.11.1127 3W 90º    830 warm wit    240lm Alu Geschuurd 12,90
3.10.0003 LED Driver DPL110E 350mA 1 t/m 9x LED 1W 11,99
3.01.007 Miniplug LED 2-voudige verdeler amp 3,95

51mm Inbouwspot Kantelbaar en Vast
Bent u op zoek naar kantelbare of vaste inbouwspots met GU5.3 fitting
of GU10 fitting? Bekijk dan eens deze inbouwspots 51mm. Deze
inbouwspots zijn van origine bedoeld voor halogeenlampen. Dankzij
de opkomst van LED verlichting is het ook mogelijk om deze
inbouwspots toe te passen met LED lampen. Dit wordt ook wel retrofit
genoemd. De versie met GU5.3 fitting is geschikt voor 12 volt lampen
en de versie met GU10 fitting is geschikt voor 230 volt lampen.
Daarnaast zijn deze inbouwspots 51mm vervaardigt uit aluminium,
waardoor ze van zeer goede kwaliteit zijn.

Verder heeft u een ruime keuze aan armatuurkleuren: wit, aluminium,
zwart, chroom, brons en goud. De inbouwspots 51mm worden
gebruikt als algemene en/of accentverlichting op vrijwel elke locatie,
zoals retail (winkels), horeca, industrie, kantoren, woonruimtes en
nog veel meer. Voor deze armaturen heeft u een uitgebreide keuze aan
LED lichtbronnen, die van toepassing zijn voor deze inbouwspots.
Vragen over deze inbouwarmaturen of over welke lichtbron u het
beste kan toepassen in deze armaturen? Neem dan contact met ons
op!
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12V KANTELBAAR

12V VAST 230V VAST

230V KANTELBAAR

Artikel
nr.

Kenmerken P/st.

100025 Wit 4,95
100026 Zwart 4,95
100180 Alu gesch. 5,25
100028 Chroom 5,25
2.11.0423 Brons 5,75
100027 Goud 7,25

Artikel
nr.

Kenmerken P/st.

100025H Wit 6,95
100026H Zwart 6,95
100180H Alu gesch. 7,25
100028H Chroom 7,25
100027H Goud 7,75

Artikel
nr.

Kenmerken P/st.

100160 Wit 3,40
100161 Zwart 3,40
100181 Alu gesch. 4,10
100163 Chroom 4,10
2.11.0413 Brons 5,10
100162 Goud 5,10

Artikel
nr.

Kenmerken P/st.

100160H Wit 6,40
100161H Zwart 6,40
100181H Alu gesch. 7,10
100163H Chroom 7,10
2.11.0413H Brons 8,10
100162H Goud 8,10



LED Panel Frame
Dit LED paneel genaamd de “LED Panel Frame” is een decoratief
inlegpaneel voor uw systeemplafond en een echte eyecatcher in uw
ruimte. De lichtsterkte van dit paneel is vergelijkbaar met een
standaard opaal paneel en wordt dan ook gelijkmatig verspreid. Het
LED paneel is ideaal als vervanger van downlights in gangen, entrees
van kantoren en ook zeer fraai in bijvoorbeeld wachtruimtes van
huisartsen, tandartsen en zorginstellingen. Indien gewenst kunt u dit
inlegpaneel natuurlijk ook op andere locatie plaatsen. Laat uw ruimte
opvallen met dit unieke LED inlegpaneel.

Het LED Panel Frame wordt geleverd in de maten 595x595x11mm. Het
LED paneel heeft een gradenbundel van 120D en geeft een fris witte
lichtkleur (840) met een kleurtemperatuur van 4000K. Het LED paneel
heeft een vermogen van 40 watt en levert hiermee een lichtsterkte van
3200 lumen. De levensduur van deze decoratieve LED verlichting is
ongeveer 30.000 branduren. Geef uw ruimte een nieuwe look met dit
LED Panel Frame inlegarmatuur. Bestel dit decoratieve LED paneel
vandaag nog!

Artikel nr. Kenmerken P/st.

249181 40W    120º 840 fris wit     591mm 1200lm 52,95

Inmiddels zijn LED panelen bijna de standaard geworden in het moderne kantoor en hospitality beeld. Daarnaast
passen LED panelen tegenwoordig ook goed in een moderne retail omgeving. Dit komt omdat LED Panelen vaak
gemakkelijk te monteren zijn en veelal 1-op-1 passen in bestaande systeemplafonds. Dankzij speciale
uitbreidingssets zijn er vaak ook mogelijkheden om de panelen toe te passen als opbouw- of pendelarmatuur.
Verder zijn LED Panelen een totaaloplossing ter vervanging van traditionele TL-armaturen.

Door de ontwikkeling van LED worden LED panelen steeds dunner en lichter, en zijn bijna alle LED panelen van
hoogwaardige kwaliteit. Tevens worden LED panelen natuurlijk steeds energiezuiniger. Ook hier zien wij steeds
vaker een hogere lichtopbrengst uit een lager wattage. Als u uw conventionele verlichting vervangt door LED
Panelen dan kunt u dus fors besparen op de energiekosten van uw verlichting.

Gaat u uw winkel of bedrijf verbouwen? Informeer dan eens bij ons naar de speciale EIA-subsidie regeling waar veel
LED panelen voor in aanmerking komen.

Bekijk onze website voor ons volledige assortiment LED Panelen. Wij bieden u een uitgebreide keuze aan LED
panelen, welke zowel een kwalitatief hoogwaardige bouw, als lichtkwaliteit hebben.

LED Panelen
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Interlight LED Orion Paneel
De Interlight Orion LED Panelen zijn speciaal vormgegeven, zodat het
licht veel slimmer gedistribueerd wordt dan bij gangbare opalen LED
panelen. Bij de meeste standaard LED panelen gaat veel licht verloren,
omdat het alle kanten op gaat. Het licht van deze Interlight panelen
gaat direct naar beneden en dus naar de werkplek. Hierdoor is minder
energie nodig om dezelfde lichthoeveelheid op de werkplek te krijgen
én geeft dit veel meer rust in het plafond. Deze LED panelen zijn
hierdoor ideaal voor zowel grote kantoortuinen, als kleine ruimtes.
Maar denk ook aan andere verglijkbare werkplekken.

De LED Orion Panelen zijn geschikt voor zowel plafond- inbouw- als
opbouwmontage. Qua lichtkleur heeft u de keuze uit een warm witte
(830) of een fris witte (840) kleur. De LED panelen hebben een
vermogen van 28 watt. Verder is de lichtsterkte afhankelijk van de
lichtkleur 3500 of 3606 lumen. De verblindingsfactor (UGR) is kleiner
dan 16 en is daarmee ideaal voor het werken achter een beeldscherm.
De levensduur is ongeveer 50.000 branduren en de panelen zijn
eventueel dimbaar. Bespaar nu op onderhouds- en energiekosten, als
u uw conventionele panelen vervangt voor de Orion LED Panelen.

Artikel nr. Kenmerken P/st.

IL-P195K3O 28W 80º   830 warm wit    3500lm 1200mm Wit 62,72
IL-P195K4O 28W 80º   840 Fris wit       3606lm 1200mm Wit 62,72
IL-P595K3O 28W 80º   830 warm wit    3500lm 600mm Wit 77,44
IL-P595K4O 28W 80º   840 Fris wit       3606lm 600mm Wit 77,44
IL-P595PDALI Bijpassende Philips DALI Driver 36W 230V 1100mA 53,12

The Solution LED Paneel
De Solution LED Panelen zijn hoge kwaliteit inlegpanelen voor
algemene verlichting. De panelen geven een mooi helder licht en
verlichten elke ruimte uitstekend. Dit alles dankzij de gradenbundel
van 120D. Deze lichtpanelen wordt onder andere toegepast in
kantoren, klaslokalen en de retail, maar zijn feitelijk overal toepasbaar
waar algemene verlichting gewenst is. Door de standaard afmetingen
zijn deze panelen gemakkelijk te plaatsen in uw bestaande
systeemplafond. De lichtpanelen zijn zeer onderhoudsvriendelijk en u
bespaart fors op energieverbruik en kosten met deze LED Panelen.

De panelen zijn ook nog eens fiscaal voordelig, doordat ze in
aanmerking komen voor de Energie Investeringsaftrek (EIA-subsidie).
De The Solution LED Panelen zijn leverbaar in de maten
595x595x10mm en 195x295x10mm. De panelen hebben een
vermogen van 32 watt en leveren daarmee een lichtsterkte van 3800
lumen. U heeft de keuze uit de lichtkleuren warm wit (830), fris wit
(840) en daglicht (860). De armaturen zijn uitgevoerd met een witte
rand van aluminium. De levensduur van The Solution LED Panelen is
ongeveer 50.000 branduren.

Artikel nr. Kenmerken P/st.

DK-MD595X595-30-30 32W 120º    830 warm wit    3800lm 600mm 39,75
DK-MD595X595-30-40 32W 120º    840 fris wit        3800lm 600mm 39,75
DK-MD595X595-30-60 32W 120º    860 daglicht       3800lm 600mm 39,75
DK-MD1195X295-30-30 32W 120º    830 warm wit    3800lm 1200mm 41,99
DK-MD1195X295-30-40 32W 120º    840 fris wit        3800lm 1200mm 41,99
DK-MD1195X295-30-60 32W 120º    860 daglicht       3800lm 1200mm 41,99
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The Interlight LED Hyperion Highbay
De Interlight LED Hyperion Highbays zijn een energiezuinig alternatief
voor uw conventionele highbay armaturen. Deze Highbays zijn uniek,
doordat het mogelijk is om het vermogen en lichtsterkte in te stellen.
Deze hangarmaturen zijn ideaal van toepassing in het industrieel
domein en in grote utiliteitsprojecten zoals beursgebouwen en
sporthallen. Voor elke grote en hoge ruimte zijn deze armaturen de
oplossing. Dankzij de efficiëntie en de lange levensduur bespaart u op
energiekosten, vermindert u CO2 uitstoot en zijn onderhoudskosten
aanzienlijk lager.

De behuizing heeft een IP65 beschermingsgraad en is antraciet van
kleur. De levensduur is ongeveer 50.000 branduren. U heeft de keuze
uit de volgende versies:

120W met 17600 lumen en 150W met 21250 lumen (lichtkleur 850•
Daglicht)
120W met 17400 lumen en 150W met 21000 lumen (lichtkleur 840•
Fris Wit)
DIMBAAR tussen van 20W t/m 150W met 2500 lumen t/m 20000•
lumen (lichtkleur 840 Fris Wit)

Artikel nr. Kenmerken P/st.

IL-HB150K4C8R 20-150W 2500-20000lm 840 fris wit Dimbaar 279,95
IL-HB150K5C8 120-150W 17600-21250lm 850 daglicht Schakelbaar 249,60
IL-HB150K4C8 120-150W 17400-21000lm 840 fris wit Schakelbaar 249,60

Door de snelle ontwikkeling van LED worden bestaande armaturen steeds compacter, energiezuiniger en tegelijk
ook krachtiger. Dit geldt ook voor de pendelarmaturen die vaak op grote hoogte te vinden zijn in magazijnen,
fabriekshallen, producthallen en dergelijke. Deze krachtige armaturen zorgen ervoor dat in grote ruimtes voldoende
algemene verlichting is om veilig te kunnen werken binnen de gestelde normen.

Daarnaast kunnen de juiste pendelarmaturen ook zorgen voor de juiste sfeer en prettige omstandigheden in
bijvoorbeeld beurshallen en sporthallen. Op deze manier creëert u een prettige omgeving voor de beursbezoekers,
standhouders, sporters, het publiek en medewerkers.

Bekijk onze website voor ons volledige assortiment pendelarmaturen en hanglampen. Wij bieden u online niet
alleen een uitgebreide keuze aan pendelarmaturen, maar ook commerciële hanglampen. Deze laatste zijn ideaal
voor standaard/kleinere ruimtes zoals kantoren, wachtruimtes, vergaderruimten, ontvangsthallen en woonhuizen.

Gaat u een grote ruimte bouwen of verbouwen? Informeer dan eens bij ons naar de speciale subsidieregelingen die
er zijn ten aanzien van verlichting.

Pendelarmaturen
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Lival Secur LED Pendelarmatuur
De Lival Secur LED Pendelarmaturen zijn zowel geschikt als
opbouwarmatuur aan het plafond, als pendelarmatuur voor 3-fase
rails. U heeft de keuze uit de Lival Secur 812 of de groter uitgevoerde
Lival Secur 816. Deze LED armaturen met de beschermingsgraad IP20
zijn vrijwel overal binnen grote ruimten toe te passen. Denk hierbij
aan de retail, horeca, kantoren, magazijnen en fabriekshallen. De
producten van Lival zijn altijd van goede kwaliteit. Geef uw ruimte
vandaag nog een nieuwe uitstraling met dit energiezuinige LED
pendelarmatuur.

De Lival Secur LED Pendelarmaturen zijn beschikbaar in de kleuren
wit, zwart en grijs. De armaturen zijn vervaardigd uit die-cast
aluminium met poedercoating of acryl. Verder zijn de LED armaturen
voorzien van een Citizen LED COB module, met een vermogen van 25
watt. De levensduur is 50.000 branduren. U heeft de keuze uit de
lampkleuren warm wit (830) en fris wit (840) en een gradenbundel van
15, 20, 30 en 50D. De lichtsterkte is afhankelijk van de lampkleur
respectievelijk 3450 of 3525 lumen. Deze LED pendelarmaturen
worden geleverd met lichtbron en aansluitsnoer.

Artikel nr. Kenmerken P/st.

12AJ0141211* 25W      15º       830 warm wit     3450lm 812 147,95
12AJ0161211* 25W      15º       840 warm wit     3525lm 812 147,95
12CJ0141211* 25W      15º       830 warm wit     3450lm 816 147,95
12CJ0161211* 25W      15º       840 warm wit     3525lm 816 147,95
12AJ0141214* 25W      20º       830 warm wit     3450lm 812 147,95
12AJ0161214* 25W      20º       840 warm wit     3525lm 812 147,95
12CJ0141214* 25W      20º       830 warm wit     3450lm 816 147,95
12CJ0161214* 25W      20º       840 warm wit     3525lm 816 147,95
12AJ0141212* 25W      30º       830 warm wit     3450lm 812 147,95
12AJ0161212* 25W      30º       840 warm wit     3525lm 812 147,95
12CJ0141212* 25W      30º       830 warm wit     3450lm 816 147,95
12CJ0161212* 25W      30º       840 warm wit     3525lm 816 147,95
12AJ0141213* 25W      50º       830 warm wit     3450lm 812 147,95
12AJ0161213* 25W      50º       840 warm wit     3525lm 812 147,95
12CJ0141213* 25W      50º       830 warm wit     3450lm 816 147,95
12CJ0161213* 25W      50º       840 warm wit     3525lm 816 177,95

Hanglamp LED Dieke
De Hanglampen LED Dieke zijn schitterend afgewerkt en hebben
bovendien een zeer scherpe prijsstelling. Daarnaast zijn ze vrijwel
overal toepasbaar. Denk hierbij aan de retail, kantoorruimtes, entrees,
wachtruimten en ook in huis. Deze hanglampen zijn dimbaar en
daarmee ook perfect om in de horeca te gebruiken. De hanglampen
zijn ideaal voor toonbanken, presentatietafels en de check-outs.
Verder zijn deze hanglampen vervaardigd uit aluminium en
uitgevoerd in de kleuren zwart of wit. Geef uw ruimte vandaag nog
een nieuwe uitstraling met deze fraaie LED hanglampen.

De hanglampen zijn voorzien van een 12W Cree LED module. Wat
deze hanglampen zo speciaal maakt is dat ze dimbaar zijn met de
meeste LED dimmers. De LED heeft een vermogen van 12 watt en
levert daarmee een lichtsterkte van 880 lumen. De LED wordt geleverd
met de lichtkleur extra warm wit (827) en een kleurtemperatuur van
2700K. Verder hebben de hanglampen een gradenbundel van 36D en
een levensduur van maar liefst 50.000 branduren. Deze armaturen
worden inclusief lichtbron geleverd.

Artikel nr. Kenmerken P/st.

CL1209PWHITE 12W   36º     827 extra warm wit   880lm Wit 69,95
CL1209PBLACK 12W   36º     827 extra warm wit   880lm Zwart 69,95
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* Afbeeldingen zijn een voorbeeld van de 816 versie

* Vul de gewenste armatuurkleur in: Wit, Zwart of Grijs



LED Floodlight IP65

Artikel nr. Kenmerken P/st.

FL31057 10W      110º     830 warm wit       550lm Zwart 9,90
FL31058 10W      110º     840 fris wit           600lm Zwart 9,90
FL31059 10W      110º     860 daglicht          650lm Zwart 9,90
FL31060 20W      110º     830 warm wit     1300lm Zwart 19,80
FL31061 20W      110º     840 fris wit          1400lm Zwart 19,80
FL31062 20W      110º     860 daglicht        1500lm Zwart 19,80
FL31063 30W      110º     830 warm wit      2100lm Zwart 27,72
FL31064 30W      110º     840 fris wit         2250lm Zwart 27,72
FL31065 30W      110º     860 daglicht        2400lm Zwart 27,72
FL31066 50W      110º     830 warm wit     3500lm Zwart 36,30
FL31067 50W      110º     840 fris wit         3750lm Zwart 36,30
FL31068 50W      110º     860 daglicht        4000lm Zwart 36,30
FL31069 100W    110º     830 warm wit     7500lm Zwart 92,40
FL31070 100W    110º     840 fris wit         8000lm Zwart 92,40
FL31071 100W    110º     860 daglicht        8500lm Zwart 92,40
FL31073 150W    110º     840 fris wit        12000lm Zwart 161,70
FL31076 200W   110º     840 fris wit        16000lm Zwart 240,90

Floodlights zijn armaturen die zorgen voor zowel zicht, als voor beveiliging. Bijna iedereen kent de breedstralers wel
die een groot pand, billboard of ander gebouw of object extra op laten vallen. Omgekeerd zien we de floodlight ook
vaak. Dan verlichten de breedstralers de directe omgeving van het pand, een parkeerplaats, een doorgang enz.
Hierbij is het de functie om te zorgen voor de veiligheid en zichtbaarheid van de omgeving.

Ook bij de floodlights geldt dat de LED-technologie grote sprongen heeft gemaakt. De floodlight armaturen worden
steeds compacter en stralen steeds meer lumen per watt uit. Daarnaast waren deze lampen vroeger voorzien van
zware hogedruk- en/of gasontladingslampen. Door deze floodlights met conventionele lichtbron te vervangen met
een LED variant, bespaart u veel op uw energiekosten en heeft u zeer snel uw aanschafkosten terugverdiend.

Vindt u in deze rubriek niet wat u zoekt, heeft u vragen over floodlights of bent u op zoek naar iets specifieks voor
uw bedrijf? Neem dan eens een kijkje op onze website of neem contact met ons op!

Floodlights
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Deze LED floodlights worden soms ook wel bouwstralers genoemd.
Deze LED armaturen worden zowel worden toegepast als verlichting
voor op de bouw, voor beveiligingsverlichting rondom uw pand, als
voor het aanlichten van (buiten)objecten. Kortom deze IP65 armaturen
zijn veelzijdige LED floodlights met uiteenlopende toepassingen. Deze
armaturen kunnen eigenlijk overal gebruikt worden waar meer licht
gewenst is, waarbij er niet al te veel eisen gesteld worden aan de
kleurweergave. Het armatuur heeft een zwarte behuizing en is
voorzien van beschermend glas.

De LED floodlights IP65 zijn leverbaar in de lichtkleuren 830 warm wit,
840 fris wit en 865 daglicht. U heeft de keuze uit lichtsterkten variërend
van 550 tot en met 16.000 lumen. De bijbehorende vermogens
variëren tussen de 10 en 200 watt. De IP65 LED floodlights hebben een
gradenbundel van 110D. De levensduur van de LED floodlights is
50.000 branduren. De kleurweergave van deze bouwstralers heeft een
Ra-waarde van 70-79. Dit is redelijk, maar niet bedoeld om producten
uit te lichten. De LED floodlights worden geleverd inclusief beugel en
een snoer van 25cm zonder stekker.

* Afbeeldingen zijn een voorbeeld van de 50W versie



Sensor LED Floodlight

Artikel nr. Kenmerken P/st.

FL31094 20W   120º     830 warm wit       1900lm Zwart 33,00
FL31095 20W   120º     840 fris wit           2100lm Zwart 33,00
FL31096 30W   120º     830 warm wit       2850lm Zwart 42,90
FL31097 30W   120º     840 fris wit           3150lm Zwart 42,90
FL31098 50W   120º     830 warm wit       4750lm Zwart 58,48
FL31099 50W   120º     840 fris wit           5250lm Zwart 58,48

LEDvance Floodlight LED

Artikel nr. Kenmerken P/st.

4058075097360 10W 830 warm wit 1050lm 125x115 Stand. 17,90
4058075097407 10W 840 fris wit 1100lm 125x115 Stand. 17,90
4058075001060 20W 830 warm wit 2000lm 155x167 Stand. 15,65
4058075097445 20W 830 warm wit 2100lm 130x140 Stand. 19,90
4058075097483 20W 840 fris wit 2200lm 130x140 Stand. 22,90
4058075097520 20W 865 daglicht 2200lm 130x140 Stand. 19,90
4058075001107 50W 830 warm wit 5500lm 187x216 Stand. 28,40
4058075097568 50W 830 warm wit 5250lm 155x180 Stand. 36,90
4058075097605 50W 840 fris wit 5500lm 155x180 Stand. 36,90
4058075097643 50W 865 daglicht 5500lm 155x180 Stand. 36,90
4058075097681 90W 840 fris wit 10000lm 250x240 Stand. 136,90
4058075097698 90W 865 daglicht 10000lm 250x240 Stand. 136,90
4058075143531 20W 830 warm wit 2200lm 223x167 Sensor 34,90
4058075143555 20W 840 fris wit 2200lm 223x167 Sensor 28,40
4058075143579 50W 830 warm wit 5500lm 251x216 Sensor 59,90
4058075143593 50W 840 fris wit 5500lm 251x216 Sensor 59,90

LET OP!: de onderstaande tabel zijn ENKEL de zwarte versies tot 100W. Bent u op
zoek naar de witte versies of versies boven de 100W, neem dan contact met ons op!
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De Sensor LED Floodlights zijn zowel geschikt voor particulier, als
zakelijk gebruik. Deze LED breedstralers worden geleverd inclusief
montagebeugel, waardoor de lampen gemakkelijk in elke gewenste
richting zijn in te stellen. De sensor van deze floodlights hebben een
maximaal detectiebereik van 12 meter. Daarnaast detecteert de
sensor tot 5 meter afstand bij een montage op 4 meter hoogte. De
sensor is instelbaar op tijd en gevoeligheid. Door de waterdichte
behuizing (IP54) zijn ze geschikt voor buiten, zoals voor het aanlichten
van panden, terreinen, opritten en parkeerplaatsen.

De Sensor LED Floodlights hebben een zwarte, aluminium
waterdichte behuizing en sensor. De floodlights zijn te verkrijgen in
een vermogen van 20 tot 50 watt, met een lichtsterkte van 1900 tot
5250 lumen. Deze breedstralers zijn uitgevoerd met een lichtkleur van
830 warm wit of 840 fris wit, met respectievelijk een kleurtemperatuur
van 3000K en 4000K. Daarnaast zijn ze niet dimbaar en hebben ze een
levensduur van 35.000 branduren. Deze LED floodlights worden
geleverd met een 3-aderig snoer van 1,5 meter zonder stekker en SMD
LED module. Bespaar nu energie met deze LED Floodlights!

Bespaar tot 90% op uw energierekening met de LEDvance Floodlight
LED schijnwerpers. Door uw huidige halogeen schijnwerpers te
vervangen voor deze LED schijnwerpers bespaart u zowel op kosten,
als op energie. Dankzij de beschermingsgraad IP65 zijn deze LED
floodlights vrijwel helemaal waterdicht en ideaal voor buitengebruik.
Niet vreemd dat deze LED schijnwerpers veelal toegepast worden als
verlichting bij autoparkeerplaatsen, onderdoorgangen, garages, aan
gevels van gebouwen, op bouwplaatsen of bij publieke zones.

De LEDvance Floodlight LED schijnwerpers hebben afhankelijk van de
uitvoering een levensduur van 30.000 of 50.000 branduren. Deze
breedstralers worden geleverd met de lichtkleuren warm wit (830), fris
wit (840) en daglicht (865). U heeft de keuze uit een vermogen van 10
tot 200 watt met een respectievelijke lichtsterkte van 800 tot 20.000
lumen. De behuizing heeft een witte of zwarte armatuurkleur. Tot slot
heeft u nog de keuze uit een versie met beweging sensor (PIR) en een
daglicht sensor.

* Afbeeldingen zijn een voorbeeld van de 20W versie

* Afbeeldingen zijn een voorbeeld van de 50W versie



De laatste jaren is LED Smart verlichting in opkomst. Vanuit het verleden werd Smart verlichting al wel toegepast in
de horeca (met name in het uitgaansleven), maar tegenwoordig wordt het ook steeds gebruikt bij andere bedrijven.
Zo zien we dat rer in de retail en in de hospitality ook steeds LED Smart verlichting wordt gevraagd.

Wat verstaan we onder LED Smart Verlichting?
We maken onderscheid tussen twee verschillenden vormen. Zo is er Smart verlichting waarbij de dimbaarheid
handmatig bediend wordt, zoals via een dimmerknop, smartphone of afstandsbediening. Het dimmen kan dan in
kleur, lichtsterkte of een combinatie van beide.

Daarnaast is er nog Smart verlichting met Sensor. Ook deze is er in verschillende vormen. Zo is er verlichting met
sensor, welke enkel een aan/uit-functie heeft en is er verlichting met sensor die een dimfunctie heeft. Deze laatste is
weer op te delen in een dimfunctie over tijd of een dimfunctie die zich aanpast aan het omgevingslicht.

Tevens is er nog Smart verlichting welke beide functies combineert, dus zowel met sensor als met bediening werkt.
In deze rubriek vindt u de Interlight LED Play Smart verlichting. Deze verlichting werkt via een afstandsbediening.
Meer weten over de Interlight LED Play Smart verlichting of wat wij voor uw winkel of bedrijf kunnen betekenen op
het gebeid van LED Smart verlichting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

LED Smart Verlichting

Interlight Play Downlight

Artikel nr. Kenmerken P/st.

IL-DCS8WCTA 8W 38º      923-940            650lm Wit   IP20 30,66
IL-DC8WK3 8W 38º      930 warm wit   800lm Wit   IP20 20,90
IL-DCS8WCTAIP 8W 38º      923-940            600lm Wit   IP44 32,19
IL-RC Afstandsbediening voor Interlight Play Producten 4,96
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De Interlight EasyFit Play Downlight LED is een plafondarmatuur,
geschikt voor inbouwmontage. De hoogglans reflector zorgt voor een
symmetrische lichtverdeling. De EasyFit Play wordt geleverd met een
LED-driver dat op verschillende groepen kan worden ingesteld. Met
de Interlight Play afstandsbediening (apart te bestellen) zijn de
groepen te selecteren. Door te kiezen voor LED verlichting verlaagt u
het energieverbruik (tot 50%), de warmteontwikkeling en de
onderhoudskosten. Qua Interlight EasyFit Play Downlight LED heeft
u de keuze uit 2 dimbare en 1 standaard versie:

De Interlight EasyFit Play Downlights DIMBAAR hebben een
beschermingsgraad van IP20 of IP40. De lichtsterkte is 600 of 605
lumen. De kleurtemperatuur van de EasyFit Play DIMBAAR zijn
instelbaar van 2300K tot 4000K. De STANDAARD versie heeft een
beschermingsgraad van IP20 en een lichtsterkte van 800 lumen. De
kleurtemperatuur is 3000K (warm wit). Alle versies hebben een
gradenbundel van 38D, zijn vervaardigd uit kunststof en wit
uitgevoerd. Tot slot hebben deze inbouwspots een levensduur van
maar liefst 50.000 branduren.



Interlight Play Smart Tracklight LED
De Interlight Play Smart Tracklights LED zijn toepasbaar op vrijwel alle
bestaande 3-fase railsystemen. De LED spots zijn over een hoek van
350 graden te draaien en tot 90 graden zwenkbaar. De railspots zijn
voorzien van een dipswitch driver en worden geleverd zonder
afstandsbediening. Met behulp van de dipswitches kunt u de railspots
eenvoudig groeperen. Met de Interlight Play afstandsbediening (apart
te bestellen) is het mogelijk om te dimmen, de lichtkleur aan te passen
en persoonlijke instellingen vast te leggen. Dit is ideaal wanneer de
indeling of inrichting van bijv. uw kantoor of winkel verandert.

De Interlight Play Smart Tracklights LED zijn vervaardigd uit
aluminium en uitgevoerd met een wit, grijs of zwarte behuizingskleur.
De LED spots zijn verkrijgbaar met een vermogen van 11 of 30 watt. De
11 watt uitvoeringen hebben een instelbare kleurtemperatuur van
2300K (goud wit) tot 4000K (fris wit) en een lichtsterkte van 700 lumen.
De 30 watt uitvoeringen hebben een instelbare kleurtemperatuur van
2700K (extra warm wit) tot 5000K (daglicht) en een lichtsterkte van
3000 lumen. Beide LED spots hebben een gradenbundel van 38D en
een levensduur van 50.000 branduren.

Artikel nr. Kenmerken P/st.

IL-TRS8CTAC 11W 38º      923-940      700lm      Zwart 60,80
IL-TRS8CTACW 11W 38º      923-940      700lm      Wit 60,80
IL-TRS8CTACS 11W 38º      923-940      700lm      Grijs 60,80
IL-TRS30CTAC 30W 38º      927-950    3000lm      Zwart 96,00
IL-TRS30CTACW 30W 38º      927-950    3000lm      Wit 96,00
IL-TRS30CTACS 30W 38º      927-950    3000lm      Grijs 96,00
IL-RC Afstandsbediening voor Interlight Play Producten 4,96

Voorbeeld van de werking en toepassingen van het Interlight LED Play
Smart Systeem in de horeca/hospitality.

Ook is deze verlichting toepasbaar op andere locaties zoals winkels of
kantoren.

Pas in een handomdraai uw verlichting aan voor de juiste situatie of
voor een andere sfeer!
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De Blinq88 Montagebalken voor LED TL-Buizen bevatten geen
elektronica en zijn uitsluitend geschikt voor LED TL-Buizen. Een LED
TL-Buis kan namelijk direct aangesloten worden op een 230V
armatuur en heeft geen extra elektronica nodig. De 230V LED
montagebalken zijn kant en klaar voor montage voor 1x of 2x LED TL-
Buizen. De LED montagebalken zijn eenvoudig en snel te monteren
en onderling door te koppelen. Doordat er geen VSA benodigd is
wordt er optimaal energie bespaard met deze LED TL armaturen.

De Blinq88 Montagebalken hebben de beschermingsgraad IP22 en
zijn geschikt voor G13 LED TL-Buizen. Dit maakt ze geschikt voor T8
TL-buizen. De TL armaturen zijn vervaardigd uit licht en stevig
aluminium en afgewerkt in mat wit. U heeft de keuze uit
montagebalken voor 1 of 2 TL-Buizen met een lengte van 1200 of
1500mm. Lichtbronnen worden niet meegeleverd.

LET OP: Deze opbouwarmaturen worden geleverd zonder TL-Buizen.
Deze kunt u natuurlijk wel direct bij ons mee bestellen. Zie tabel 2!

Blinq88 Montagebalk voor LED TL-Buizen

Artikel nr. Kenmerken P/st.

FT8S120-IP22 IP20 G13 1200mm Wit Enkel 6,00
FT8S150-IP22 IP20 G13 1500mm Wit Enkel 6,90
FT8D120-IP22 IP20 G13 1200mm Wit Dubbel 8,00
FT8D150-IP22 IP20 G13 1500mm Wit Dubbel 11,00

Dankzij de ontwikkeling van LED verlichting zijn er steeds meer totaaloplossingen op de markt gekomen voor het
vervangen van verschillende opbouwarmaturen zoals, gloeilamp-armaturen, conventionele TL-armaturen en
halogeen-armaturen. Betrouwbare merken zoals Philips ontwikkelen zich snel op LED gebied. Zo ook op het gebied
van opbouwarmaturen.

De nieuwe LED varianten zijn vaak compacter, maar de belangrijkste reden voor vervanging van bestaande
armaturen naar LED verlichting, is toch vooral de energiebesparing die LED verlichting oplevert. Bekijk in deze
rubriek een kleine greep uit ons assortiment LED opbouwarmaturen.

We hebben hier slechts een kleine selectie gemaakt uit ons uitgebreide en gevarieerde assortiment
opbouwverlichting, LED-Sticks, LED-strips en noodverlichting. De toepassing voor dit type verlichting verschilt dan
ook. Zo zal de meeste verlichting toepasbaar zijn als algemene verlichting. Daarnaast zijn de LED-sticks en LED-
strips ook toepasbaar al kloof- en schapverlichting. Tot slot is er nog noodverlichting, die dient als
vluchtwegverlichting in noodsituaties.

Bekijk ons volledige assortiment opbouwarmaturen, LED-Sticks, LED-strips en noodverlichting op onze website.

Opbouwarmaturen Algemeen
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Philips CorePro LEDtube Glass T8

ART. NR. WATT. LICHT
KLEUR

LUMEN LAMP
VOET

€
P/ST.

71103300 8W 840 fris wit 800 G13 5,09
71105700 8W 865 daglicht 800 G13 5,09
71107100 14,5W 840 fris wit 1600 G13 6,20
71109500 14,5W 865 daglicht 1600 G13 6,20
71091300 20W 840 fris wit 2200 G13 7,75
71095100 20W 865 daglicht 2200 G13 7,99



Deze opbouwarmaturen zijn voorzien van beveiligingsgraad IP65 en
zijn hierdoor stof- en waterdicht. De opbouwarmaturen IP65 zijn
waterdichte TL-armaturen, die enkel toepasbaar zijn voor LED TL-
Buizen. Door de toepassing van LEDverlichting bespaart u aanzienlijk
op uw energierekening ten opzichte van vergelijkbare conventionele
TL-Buizen. De armaturen zijn van kunststof en hebben een grijze
behuizing. Daarnaast zijn deze waterdichte opbouwarmaturen van
uitstekende kwaliteit en zijn ze ook nog eens voordelig in prijs.

De opbouwarmaturen IP65 voor LED TL-Buizen zijn toepasbaar in o.a.
schuren, garages, opslagruimtes, parkeergarages, aan gevels en
dergelijke. Door de IP65 beveiligingsgraad zorgen deze
opbouwarmaturen voor een optimale bescherming tegen
bijvoorbeeld regen en vocht. Dit beschermt uw bijpassende LED TL-
Buizen. Tot slot zijn ze beschikbaar in meerdere afmetingen.

LET OP: Deze opbouwarmaturen worden geleverd zonder TL-Buizen.
Deze kunt u natuurlijk wel direct bij ons mee bestellen. Zie tabel 2!

Opbouwarmatuur IP65 voor LED TL-Buizen

LED Plafonniere
De LED Plafonnieres hebben een waterdichte (IP66) polycarbonaat
witte behuizing met opalen afscherming. De plafondlampen zijn
bestand tegen vandalisme (IK10). Naast de standaard uitvoering zijn
er versies met sensortechniek en noodfunctie, met een 3 uurs accu. De
geavanceerde microwave sensor is nauwkeurig in te stellen op
detectie bereik, brandtijd na detectie, lichtgevoeligheid en stand-by
tijd. Deze veelzijdige plafondlampen zijn gemakkelijk te bevestigen
middels de metalen beugel aan de achterzijde van de plafondlamp. De
standaard variant is bijzonder geschikt als portiekarmatuur.

De LED Plafonnieres zijn leverbaar in meerdere uitvoeringen; de
standaard uitvoering, de uitvoering met sensor, en de uitvoering met
sensor én noodfunctie. De LED plafondlamp met sensor kan worden
gedimd tot 20% van zijn lichtsterkte. U heeft de keuze uit de
lichtkleuren warm wit (830) en fris wit (840). De lichtsterkte is
respectievelijk 1260 of 1390 lumen. De afmeting van deze
plafondlampen is Ø300x87mm. De gradenbundel is 110D en het
armatuur is wit van kleur. De plafondlampen hebben een levensduur
van 45.000 branduren.

Artikel nr. Kenmerken P/st.

FT8S060IP65 IP65 G13 600mm Grijs Enkel 9,99
FT8S120IP65 IP65 G13 1200mm Grijs Enkel 15,99
FT8S150IP65 IP65 G13 1500mm Grijs Enkel 19,95
FT8D060IP65 IP65 G13 600mm Grijs Dubbel 14,99
FT8D120IP65 IP65 G13 1200mm Grijs Dubbel 17,99
FT8D150IP65 IP65 G13 1500mm Grijs Dubbel 21,99

Artikel nr. Kenmerken P/st.

FL51017 16W 830 warm wit 1260lm Standaard 33,00
FL51018 16W 840 fris wit 1390lm Standaard 33,00
FL51019 16W 830 warm wit 1260lm Sensor 49,50
FL51020 16W 840 fris wit 1390lm Sensor 49,50
FL51021 16W 830 warm wit 1260lm Sensor+Nood 49,50
FL51022 16W 840 fris wit 1390lm Sensor+Nood 49,50

ART. NR. WATT. LICHT
KLEUR

LUMEN LAMP
VOET

€
P/ST.

71103300 8W 840 fris wit 800 G13 5,09
71105700 8W 865 daglicht 800 G13 5,09
71107100 14,5W 840 fris wit 1600 G13 6,20
71109500 14,5W 865 daglicht 1600 G13 6,20
71091300 20W 840 fris wit 2200 G13 7,75
71095100 20W 865 daglicht 2200 G13 7,99

Philips CorePro LEDtube Glass T8
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De LED Noodverlichting Waterdicht Opbouw garandeert u vele jaren
van een goed werkend noodverlichtingssysteem. Met een
levensduur tot wel 45.000 branduren is deze noodverlichting zeer
onderhoudsvriendelijk. Het armatuur is uitgerust met een zelftest
functie, bestaande uit een ingebouwde testknop en LED indicator.
Door de multifunctionele elektronica is de noodverlichting instelbaar
met de functies Continu of Stand-by.

Continu
De Continu functie (maintained) wordt het meest toegepast. De
noodverlichting brandt continu en bij spanningsuitval schakelt de
noodverlichting automatisch de 3 uurs accu in. Deze functie wordt
toegepast als vluchtwegmarkering waarbij een vluchtroute of
nooduitgang continu wordt gemarkeerd.

Stand-by
De Stand-by functie (non-maintained) brandt niet standaard en wordt
alleen ingeschakeld in geval van spanningsuitval. De noodverlichting
maakt hierbij gebruik van de interne 3 uurs accu. 

Deze LED Noodverlichting is uitgevoerd in verhard wit kunststof en
heeft de beschermingsgraad IP65. Het armatuur is gemakkelijk te
bevestigen door de behuizing aan het gewenste oppervlak te
schroeven. De lichtbron heeft een vermogen van 4 watt, een lichtkleur
van 865 (daglicht) en een kleurtemperatuur van 6500K. De lichtsterkte
is 320 lumen. De certificaten CE | ENEC21 | CNBOP | PT zijn op dit
armatuur van toepassing. Het armatuur wordt inclusief
pictogrammen geleverd.

LED Noodverlichting Waterdicht Opbouw

Artikel nr. Kenmerken P/st.

FL41002 LED   4W    860 daglicht         Wit     352x118 24,50
FL41013 Inbouwframe t.b.v. FL41002     Wit     395x118 9,90

Deze box met LED verlichting voor de retail is een one-of-a-kind LED
Strip. Deze LED strip is dimbaar qua lichtintensiteit in 7 stappen.
Hierdoor is deze LED strip ideaal als sfeerverlichting, kloofverlichting
of schapverlichting. Deze LED verlichting is 5 meter lang en heeft een
diameter van 10mm. Het vermogen bedraagt 26 watt. Deze LED-Strip
verlichting is in te korten per 3 LEDs en wordt geleverd inclusief
afstandsbediening en lichtregelaar. Verder heeft de LED strip 164
verschillende lichtprogramma's. Met de RGB-lichtkleuren heeft u
voor sfeer en/of opvallende verlichting in huis, winkel of bedrijf.

Enkele voorbeelden van het unieke lichtprogramma:

Continu verlichting•
Headlight•
Running Light•
Waterval•
Vallensterren effect•
Dynamische oplichting•

LED Strip Set in Retail Box

Artikel nr. Kenmerken P/st.

401616 36W RGB 12V 5000x10mm 39,95
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LED Sticks Koppelbaar
De opkomst van de LED Sticks, ook wel batten of LED-staven
genoemd, zorgt voor vervanging van conventionele algemene TL- en
halogeenverlichting. Met deze koppelbare LED sticks kunt u een
perfecte lijnverlichting realiseren. Deze koppelbare LED staven zijn
ideaal als kloof-verlichting in kantoren, winkels of woonruimtes. Denk
hierbij aan montage in/op/onder lades, schappen, kasten, bedden e.d.
Vaak vervangen ze conventionele algemene verlichting, zoals TL-
armaturen of halogeenlampen. Hierdoor bespaart u flink op uw
energierekening en onderhoudskosten.

In ons assortiment hebben wij een ruime variatie aan koppelbare LED
sticks. Zo zijn deze verlichtingssticks beschikbaar in lengten van
277mm. tot en met 1438mm. Daarnaast heeft u de keuze uit de
lichtkleuren, warm wit (830) of fris wit (840). De lumenoutput van de
LED sticks koppelbaar varieert tussen de 270 tot 1800 lumen.
Afhankelijk van uw keuze varieert het vermogen van 4 tot 22 watt. Tot
slot gaan deze verlichtingsstaven ruim 30.000 branduren mee.
Bespaar nu door uw oude TL-armaturen te vervangen voor
LEDverlichting.

Artikel nr. Kenmerken P/st.

2.12.0289                       4W 830 warm wit 270lm 277mm 21,05
2.12.0290                       4W 840 fris wit 300lm 277mm 21,05
2.12.0291                       7W 830 warm wit 495lm 505mm 25,34
2.12.0292                       7W 840 fris wit 550lm 505mm 25,34
2.12.0293 9W 830 warm wit 650lm 538mm 27,26
2.12.0294 9W 840 fris wit 720lm 538mm 27,26
2.12.0295 13W 830 warm wit 950lm 838mm 31,56
2.12.0296 13W 840 fris wit 1050lm 838mm 31,56
2.12.0297 18W 830 warm wit 1390lm 1138mm 37,29
2.12.0298 18W 840 fris wit 1550lm 1138mm 37,29
2.12.0299 22W 830 warm wit 1620lm 1438mm 42,10
2.12.0300 22W 840 fris wit 1800lm 1438mm 42,10

LEDvance Surface LED
De LEDvance Surface LED armaturen zijn opbouwarmaturen die
zorgen voor een hoge energiebesparing (tot 55%) ten opzichte van uw
conventionele armaturen. Deze opbouwarmaturen geven een
homogeen licht, wat zorgt voor algemene verlichting. Dit maakt deze
LED opbouwverlichting toepasbaar op verschillende locaties zoals
gangen, foyers, entrees en nog veel meer. Wij bieden u de Surface
LED in verschillende versies, waaronder ook met bewegings-en
daglichtsensor (microgolfsensor). De Surface LED armaturen zijn van
de hoge kwaliteit die u van ons en LEDvance gewend bent.

De Surface LED opbouwarmaturen van LEDvance beschikken over
een lange levensduur van 30.000 branduren en hebben de
beschermingsgraad IP44 of IP65. Dit laatste zorgt ervoor dat de
opbouwarmaturen beschermd zijn tegen opspattend- of sproeiend
water. Verder hebben alle versies een gradenbundel van 120D. U heeft
de keuze uit verschillende wattages: 13 watt, 18 watt en 24 watt.
Afhankelijk van uw gekozen wattage en lichtkleur varieert de
lichtsterkte tussen de 920 en 1920 lumen. Tot slot heeft u de keuze uit
de lichtkleuren warm wit (830) en fris wit (840).

Artikel nr. Kenmerken P/st.

4058075110120 13W 830 warm wit 920lm Ø250 Stand. 23,10
4058075110144 13W 840 fris wit 960lm Ø250 Stand. 23,10
4058075080010 18W 830 warm wit 1440lm Ø350 Stand. 22,95
4058075080034 18W 840 fris wit 1440lm Ø350 Stand. 25,99
4058075080058 24W 830 warm wit 1920lm Ø400 Stand. 26,99
4058075080072 24W 840 fris wit 1920lm Ø400 Stand. 26,99
4058075062207 24W 830 warm wit 1800lm Ø350 Compact 51,95
4058075062221 24W 830 warm wit 1920lm Ø350 Compact 59,75
4058075110168 13W 830 warm wit 920lm Ø250 Sensor 49,25
4058075110182 13W 840 fris wit 960lm Ø250 Sensor 49,25
4058075110205 18W 830 warm wit 1440lm Ø350 Sensor 53,95
4058075110229 18W 840 fris wit 1440lm Ø350 Sensor 57,95
4058075080096 24W 830 warm wit 1920lm Ø400 Sensor 48,95
4058075080119 24W 840 fris wit 1920lm Ø400 Sensor 48,95
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Geen armatuur is compleet zonder lichtbronnen en zonder lichtbronnen geen verlichting. Het mag duidelijk zijn dat
lichtbronnen uw verlichting bepalen. Ze bepalen de kleur, sfeer, warmte en het gevoel in uw huis, winkel, kantoor,
magazijn of andere ruimten. Daarnaast heeft de keuze lichtbron invloed op het energieverbruik.

Wij streven ernaar om u de beste kwaliteit lichtbronnen te leveren. Daarom bieden wij u bijna uitsluitend A-merk
lichtbronnen van onder andere Philips en Osram. U heeft een ruime keuze aan lichtbronnen met o.a. verschillende
lampvoeten, lichtkleuren, lichtsterkten en wattages.

In deze brochure hebben wij voor u een kleine selectie gemaakt van de meest verkochte lichtbronnen. Zoekt u iets
specifieks? Bezoek dan onze website voor ons volledige en zeer uitgebreide assortiment lichtbronnen. Kies uw
lichtbron en bepaal zelf uw verlichting!

Lichtbronnen

De Philips MASTER LEDspot MV CLA Dimtone kan
dimmen waarbij de lichtkleur warmer wordt. Deze LED
spots leveren een warme, op halogeenlicht lijkende
accentbundel. Door de hoge CRI-waarde kunnen de
lampkleuren natuurlijker weergegeven worden en zo
een knusse en comfortabele sfeer creëren in
woningen en horeca, maar ook artikelen in winkels
uitlichten en verfraaien. Deze LED lampen zijn
compatibel met de meeste bestaande armaturen met
GU10 lamphouder. Toepasbaar in onder andere lobby’s,
gangen, trappenhuizen van hotels, restaurants, bars en
cafés.

Philips MASTER LEDspot MV CLA Dimtone

ART. NR. WATT. LICHT
KLEUR

GR. LUMEN LAMP
VOET

€
P/ST.

70809500 3,7W 927 extra warm wit 36º 260 GU10 4,49
70811800 4,9W 927 extra warm wit 36º 355 GU10 4,92

De Philips CorePro LEDspots Dimbaar zijn een
betaalbaar LED alternatief voor halogeenpots. Deze
Philips LEDspots zijn perfect als spotverlichting en
leveren een warm, op halogeen lijkend licht en leveren
tot 80% energiebesparing op. Deze Philips LED
lampen zijn compatibel met de meeste bestaande
armaturen met een GU10 lamphouder. De LEDspots
zijn dimbaar en worden onder andere toegepast in
hotels, restaurants, bars, cafés, musea en winkels.
Bespaar vandaag nog geld met uw verlichting, met
deze Philips CorePro LEDspots Dimbaar.

Philips CorePro LEDspot Dimbaar

ART. NR. WATT. LICHT
KLEUR

GR. LUMEN LAMP
VOET

€
P/ST.

72133900 4W 827 extra warm wit 36º 250 GU10 2,67
72135300 4W 830 warm wit 36º 260 GU10 3,12
73022500 4W 840 fris wit 36º 270 GU10 2,66
72137700 5W 827 extra warm wit 36º 350 GU10 2,88
72139100 5W 830 warm wit 36º 365 GU10 2,88
73024900 5W 840 fris wit 36º 380 GU10 3,10

De Philips Corepro LEDspot CLA is de LED vervanging
voor uw conventionele halogeenspots. Deze Corepro
LEDspots vervangen uw halogeenspot vrijwel 1-op-1 in
bestaande GU10 armaturen (niet dimbaar). De LED
spots geven een op halogeen lijkend warm licht en zijn
verkrijgbaar in verschillende lichtkleuren. De Philips
CorePro LEDspots bieden een enorme
energiebesparing en minimaliseren de
onderhoudskosten. U bespaart tot 80% aan energie in
vergelijking met uw conventionele halogeenspots.
Toepasbaar in hotels, restaurants, bars, cafés, musea
en winkels.

Philips Corepro LEDspot CLA

ART. NR. WATT. LICHT
KLEUR

GR. LUMEN LAMP
VOET

€
P/ST.

75253100 3,5W 827 extra warm wit 36º 255 GU10 2,05
72833800 3,5W 830 warm wit 36º 265 GU10 1,99
72835200 3,5W 840 fris wit 36º 275 GU10 2,05
75251700 4,6W 827 extra warm wit 36º 355 GU10 2,05
72837600 4,6W 830 warm wit 36º 370 GU10 2,26
72839000 4,6W 840 fris wit 36º 390 GU10 2,12
72841300 4,6W 865 daglicht 36º 390 GU10 3,10
74385000 5W 830 warm wit 36º 460 GU10 3,75
74387400 5W 840 fris wit 36º 480 GU10 3,75

De Philips CorePro LEDspot LV van 12 Volt is
ontworpen als vervanging voor 12V halogeenspots.
Met deze LEDspots bespaart u tot 80% ten opzichte
van conventionele halogeenspots. Deze lichtbronnen
zijn perfect geschikt als spotverlichting en leveren een
warm, op halogeen lijkend licht. De LEDspots zijn
compatibel met de meeste bestaande armaturen met
een MR16 GU5.3 lamphouder. Deze lichtbronnen
worden toegepast als spotverlichting in hotels,
restaurants, bars, cafés, musea en winkels. Denk o.a.
aan lobby’s, gangen, trappenhallen, toiletten,
receptieruimten, exposities en vitrinekasten.

Philips CorePro LEDspot LV

ART. NR. WATT. LICHT
KLEUR

GR. LUMEN LAMP
VOET

€
P/ST.

71061600 3W 827 extra warm wit 36º 230 GU5.3 2,86
71063000 5W 827 extra warm wit 36º 345 GU5.3 3,20
71065400 5W 830 warm wit 36º 390 GU5.3 3,27
71067800 8W 827 extra warm wit 36º 621 GU5.3 6,10
71069200 8W 830 warm wit 36º 621 GU5.3 6,62
71089000 8W 840 fris wit 36º 630 GU5.3 6,62

Voor grotere afnames stellen wij graag een offerte voor u op

Kijk op www.luckylight.nl voor de actuele prijzen!
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De Philips CorePro LEDtube is een betaalbare LED-
oplossing gemaakt van glas, geschikt voor vervanging
van T8 fluorescentielampen. Deze LEDtubes kunt u
toepassen in armaturen met een conventioneel
elektromagnetisch (EM) voorschakelapparaat. U
herkent deze armaturen aan de starters in de bakken.
De LED TL-Buizen zijn retrofit, wat wil zeggen dat ze 1-
op-1 vervangbaar zijn. U bespaart direct op
energiekosten door conventionele T8 TL-buizen te
vervangen. Toepasbaar op parkeerterreinen, in
parkeergarages, magazijnen, koelhuizen en als
lichtreclame.

Philips CorePro LEDtube EM/Mains T8

ART. NR. WATT. LICHT
KLEUR

LENGTE
MM.

LUMEN LAMP
VOET

€
P/ST.

71103300 8W 840 fris wit 600 800 G13 5,09
71105700 8W 865 daglicht 600 800 G13 5,09
71107100 14,5W 840 fris wit 1200 1600 G13 6,20
71109500 14,5W 865 daglicht 1200 1600 G13 6,20
80613500 18W 840 fris wit 1200 2000 G13 8,73
71091300 20W 840 fris wit 1500 2200 G13 7,75
71095100 20W 865 daglicht 1500 2200 G13 7,99
80617300 24W 840 fris wit 1500 2700 G13 12,20

De Philips MASTER PAR LEDspots zijn met een
robuuste vormgeving en warm witte lichtbundel ideaal
als algemene- en spotverlichting in de horecabranche.
Deze LEDspots zijn compatibel met bestaande
armaturen met een E27 lamphouder. Met deze Philips
PAR spots bespaart u tot 89% energie in vergelijking
met halogeenlampen. Daarnaast hebben deze spots
door de lange levensduur lage onderhoudskosten.
Voornamelijk geschikt voor toepassing indoor. Deze
LEDspots zijn goed toepasbaar in algemene ruimten.
Zoals: hotels, restaurants, cafés, musea, winkels,
galerijen, gangen en dergelijke.

Philips MASTER LEDspot PAR

ART. NR. WATT. LICHT
KLEUR

GR. LUMEN LAMP
VOET

PAR €
P/ST.

71356300 6W 827 extra warm wit 25º 500 E27 PAR20 8,29
71366200 6W 830 warm wit 25º 510 E27 PAR20 8,29
71368600 6W 840 fris wit 25º 540 E27 PAR20 8,29
71370900 6W 827 extra warm wit 40º 500 E27 PAR20 8,29
71372300 6W 830 warm wit 40º 510 E27 PAR20 8,29
71374700 6W 840 fris wit 40º 540 E27 PAR20 8,29
71380800 9,5W 827 extra warm wit 25º 740 E27 PAR30 10,89
71384600 9,5W 840 fris wit 25º 820 E27 PAR30 12,55
71376100 13W 827 extra warm wit 25º 875 E27 PAR38 15,25

De Philips CorePro LED PLC zijn lichtbronnen die
zorgen voor de perfecte algemene verlichting in uw
gebouw of winkel. Deze lichtbronnen zijn retrofit PLC
LED lampen met vele voordelen ten opzichte van
conventionele compact fluorescent lampen. Zo leveren
deze PLC’s een hoge energiebesparing (tot 60%) en
hebben deze een robuuste, vrijwel onbreekbare
behuizing. Deze PLC lampen zijn retrofit. Hiervoor
vervangen ze vrijwel 1-op-1 uw conventionele PLC
lampen, met 2 pins en 4 pins fitting. Toepasbaar in o.a.
gangen, traphuizen, ontvangstruimtes, vergaderzalen,
kantoren, magazijnen en winkels.

Philips CorePro LED PL-C

ART. NR. WATT. LICHT
KLEUR

GR. LUMEN LAMP
VOET

PINS €
P/ST.

70659600 4,5W 830 warm wit 120º 475 G24D-1 2PIN 5,58
70661900 4,5W 840 fris wit 120º 500 G24D-1 2PIN 5,58
54127200 6,5W 830 warm wit 120º 600 G24D-2 2PIN 5,79
54129600 6,5W 840 fris wit 120º 650 G24D-2 2PIN 5,79
54123400 8,5W 830 warm wit 120º 900 G24D-3 2PIN 5,75
54125800 8,5W 840 fris wit 120º 950 G24D-3 2PIN 5,75
70663300 4,5W 830 warm wit 120º 475 G24Q-1 4PIN 6,75
70665700 4,5W 840 fris wit 120º 500 G24Q-1 4PIN 6,75
54119700 6,5W 830 warm wit 120º 600 G24Q-2 4PIN 7,13
54121000 6,5W 840 fris wit 120º 650 G24Q-2 4PIN 6,75
54115900 9W 830 warm wit 120º 900 G24Q-3 4PIN 7,59
54117300 9W 840 fris wit 120º 950 G24Q-3 4PIN 7,59

De Philips MASTER LEDspot LV AR111 vervangt uw
huidige 12V Philips AR111 en Osram QR111 lampen.
De AR111 LED heeft een optimale kleurweergave van
maar liefst 90Ra en geeft een warme, op halogeenlicht
lijkende accentbundel. De bundel bevat geen UV of IR
waarmee de LED spot geschikt is voor het verlichten
van warmtegevoelige objecten zoals onder andere
voedsel, organische materialen en schilderijen. De LED
spot is vooral geschikt voor algemene verlichting op
plaatsen waar het licht altijd aan is, zoals
accentverlichting in winkels, restaurants en hotels, en
in het bijzonder voor galerieën, exposities en musea.

Philips MASTER LEDspot LV AR111

ART. NR. WATT. LICHT
KLEUR

GR. LUMEN LAMP
VOET

€
P/ST.

57833900 11W 927 extra warm wit 8º 560 G53 14,29
57835300 11W 930 warm wit 8º 580 G53 13,69
51488700 11W 927 extra warm wit 24º 560 G53 14,99
51490000 11W 930 warm wit 24º 580 G53 14,29
51492400 11W 927 extra warm wit 40º 550 G53 13,69
51494800 11W 930 warm wit 40º 570 G53 13,69
51496200 15W 927 extra warm wit 24º 800 G53 15,85
51498600 15W 930 warm wit 24º 810 G53 15,85
71834600 15W 940 fris wit 24º 830 G53 15,35
51500600 15W 927 extra warm wit 40º 800 G53 15,79
51502000 15W 930 warm wit 40º 810 G53 15,79
71836000 15W 940 fris wit 40º 830 G53 15,79
51504400 20W 827 extra warm wit 24º 1180 G53 21,35
70743200 20W 830 warm wit 24º 1200 G53 19,99
72532000 20W 840 fris wit 24º 1250 G53 19,50
70745600 20W 827 extra warm wit 40º 1160 G53 19,99
70747000 20W 830 warm wit 40º 1160 G53 19,99
72534400 20W 840 fris wit 40º 1250 G53 19,50
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Voor grotere afnames stellen wij graag een offerte voor u op

Kijk op www.luckylight.nl voor de actuele prijzen!

Lichtadvies nodig?

Wij helpen u graag!

Bel 055-5345905 of mail naar

info@luckylight.nl



Lucky Light is al 19 jaar een bekende speler op het gebied
van bedrijfs- en winkelverlichting. Dankzij onze jarenlange
ervaring denken wij gericht mee als het gaat om
verlichtingsoplossingen op maat. Wij leveren verlichting van
A-merken en met A-merk componenten. Hierdoor vindt u
bij ons altijd hoogstaande kwaliteit voor een aantrekkelijke
prijs. 

LICHTADVIES
Dagelijks voorzien wij de zakelijke markt van lichtadvies,
ontwerpen wij lichtplannen in 3D en adviseren wij over
energiebesparing. Ook zijn wij uw partner als het gaat om
herinrichting van uw winkel/kantoor, nieuwbouw-,
verbouwing- of renovatieprojecten. Wij komen daarbij graag
bij u op locatie om de diverse lichttechnieken te laten zien
en om oplossingen te bieden voor uw specifieke situatie.
Wij verbreden graag uw visie op het gebied van verlichting!

BESTEL OOK EENVOUDING VIA ONZE WEBSHOP
Naast complete verlichtingsoplossingen kunt u ook
eenvoudig losse producten bij ons (her)bestellen. Of het nu
gaat om lichtbronnen, armaturen, aansluitmateriaal of een
combinatie hiervan: bij ons bent u aan het juiste adres.

Bezoek onze website voor ons volledige assortiment en
meer informatie: www.luckylight.nl

WAAROM LUCKY LIGHT?

Al meer dan 19 jaar ervaring in verlichting
Wij kunnen snel in uw wensen voorzien,
doordat wij deels voorraadhoudend zijn
Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding
Persoonlijk contact is belangrijk voor ons:

Het geven van professioneel advies•
Ontwerpen van lichtplannen naar wens•

Tweelingenlaan 67
7324 BK Apeldoorn

Tel : +31 (0)55-534 59 05
E-Mail: info@luckylight.nl

Website: www.luckylight.nl

ABN-AMRO : NL95ABNA0416358837
BIC/SWIFT code: ABNANL2A

K.v.K. : 08147486
BTW nr.: NL8159.99.148.B.01

Alle prijzen in deze brochure zijn in (€) euro en exclusief BTW &
verwijderingsbijdrage.

Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

Al ruim 19 jaar uw verlichtingsspecialist!


