De juiste verlichting
voor residentiële
toepassingen

LED Spot Performer 3C Compact
• NIEUW: zeer compacte dimbare 12W versie
beschikbaar
• Compacte track spot met elegant cilindrisch design
Ook verkrijgbaar in zwart

Spot Rond Verstelbaar HQ
• Fraai vormgegeven kantelbare inbouwspot
met comfortabele lichtbundel
• Tot 85% lager energieverbruik dan halogeenspots
Ook verkrijgbaar in wit

Inbouwspot Ava
• Stijlvolle LED-inbouwspot (IP44)
• Ook verkrijgbaar in dimbare versies
Ook verkrijgbaar in mat wit en geborsteld aluminium

Spot Chiara
• LED-inbouwspot met 25° kantelhoek
met strakke bundel
• Vaste inbouwspot met inbouwmaat van 68mm
• IP44 aan de lichtuitstralende kant
Ook verkrijgbaar in mat wit en geborsteld aluminium

Linear EcoMax
• Eenvoudig te installeren LED oplossing
• Elegant maar degelijk design; IP44 en IK06
• Met sensor

Meer info?
Ga naar
OPPLE.COM

Waterproof Classic
• Verkrijgbaar met geïntegreerde sensor (MD),
of als apart sensor assessoire
• Compact retrofit waterdicht armatuur, met afneembare kap

Waterproof Basic
• Kostenefficiënt waterdicht armatuur
• volgens “sealed-for-life” concept
• Verkrijgbaar als versie met doorvoerbedrading (WT)
voor snellere installatie

Bollard
• Degelijk ontwerp voor professionele
outdoor toepassingen
• Modern design, goed te integreren in bestaand landschap

Spot Projector
• Stijlvolle outdoorspot met verstelbare kantelhoek
van 180°
• IP66 waterbestendigheid en IK07 impactbescherming

Wall Spot
• Accentverlichting naar boven en onder (IP65)
• Verschillende stralingshoeken mogelijk
met verwisselbare reflectoren

Floodlight EcoMax G2 Low Power
• Compact aluminium ontwerp met beschermglas
zonder sluitklemmen
• IP66-bescherming tegen water en stof
Ook verkrijgbaar in zwart

Wall-Mounted EcoMax
• Stijlvol, compact en stevig opbouwarmatuur
(IP54+IK08)
• Verkrijgbaar met ingebouwde bewegings- en
daglichtsensor, 2-traps dimbaar

Plafondlamp Apollo
• Professioneel wand-/plafondarmatuur
met comfortabel diffuus licht
• Gemakkelijk te installeren op muur of plafond

Module Clio G2
• Past zeer goed in slanke plafondarmaturen
• Eenvoudige en flexibele installatie

Reflector EcoMax GU10
• Eenvoudig te installeren als vervanger van
bestaande halogeen GU10- lampen
• Dimbare versies verkrijgbaar tot 575lm

Filament
• Eenvoudige vervanging door klassieke
gloeilampvorm
• Direct 100% licht bij inschakeling
en geen opstarttijd

T8 Buis Performer
• Eenzijdig gevoed en volledig conform IEC,
met gepatenteerde driver
• Installatie op huidige T8-lampen ALLEEN met EMballastinstallaties!
Geïnteresseerd?
Neem contact met ons
op via +32 (0) 333 18 000
of service@opple.com
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