
 

VAN Escale 

Design voor uw leefomgeving 
 



 

 
 

 Wand- en plafondlampen, passend bij uw thuis. 
 De samenstelling kan individueel aangepast worden. 
 De verschillende onderdelen vindt u verderop. 
 
 Leverbare          Lichtbronnen:       Design:   
 uitvoeringen:  
 Gepolijst aluminium         inclusief LED 2700K         Peter Kraus 
 Wit              Ra 80 

Antraciet                

 
_______________________________________________________________  
Inbouwlamp  
dimbaar 
Ø 14 cm  ↓ 2 cm, boorgat 68 mm 
1 x HV-LED 13W  1210 lm. 
 
453.000.09   wit 
454.000.09   gepolijst aluminium 
478.000.09   antraciet 

Opbouwlamp  
dimbaar 
Ø 14 cm, ↓ 6 cm 
1 x HV-LED 13W  1210 lm. 
 
453.001.09   wit 
454.001.09   gepolijst aluminium 
478.001.09   antraciet 

Plafondlamp 1-lichts  
Dimbaar, element draai- en kantelbaar 
Ø 14 cm, ↓ 18 cm maximaal 
1 x HV-LED 13W  1210 lm. 
 
453.801.09   wit 
454.801.09   gepolijst aluminium 
454.801.09   antraciet 

 
 

 
 
Plafondlamp 2-lichts  
dimbaar, elementen draai- en kantelbaar 
↔ 50 cm ↕ 8 cm, ↓ 18 cm maximaal 
2 x HV-LED 13W  2420 lm compleet 
 
453.802.09   wit 
454.802.09   gepolijst aluminium 
478.802.09   antraciet 

Wandlamp 1-lichts  
dimbaar, kantelbaar 
Ø 14 cm, → 19 cm 
1 x HV-LED 13W  1210 lm. 
 
453.501.09   wit 
454.501.09   gepolijst aluminium 
478.501.09   antraciet 

Wandlamp 2-lichts  
een kant glazen lens en andere schijf 
matglas 
dimbaar, kantelbaar 
Ø 14 cm, → 19 cm 
2 x HV-LED 13W  2420 lm compleet. 
 
453.502.09   wit 
454.502.09   gepolijst aluminium 
478.502.09   antraciet 

_______________________________________________________________ 
 
VIO onderdelen (optioneel)  
 
707.038.00   heldere lens 
707.047.00   heldere glazen schijf 
707.047.03   matte glazen schijf 
 
 

Kleurfilters (optioneel)  
 
707.047.06   dichroïde glas geel 
707.047.13   dichroïde glas rood 
707.047.14   dichroïde glas blauw 
707.047.15   dichroïde glas groen 
 

 
 

 

 



 

VIO Hanglamp 2-lichts 
 
Ø 14 cm, ↓ 140 cm maximaal 
 
2 x HV-LED 8,7W  
1500 lm compleet 
 
Dimbaar 
Boven- en onderkant separaat schakelbaar 
m.b.v. omschakelmodule 
 
453.902.09 wit 
454.902.09 gepolijst aluminium 
478.902.09 antraciet 
 
Lenzen helder. 
 
2700ºK 



 



 
 
Kleurfilters (optioneel) 
Met licht en kleuren kunnen ruimten een eigen sfeer 
krijgen. Kleuren hebben een onmiddellijke invloed op 
onze stemming. Er zijn dichroïde kleurfilters in rood, 
geel, blauw en groen. 

 
 
 
 



 



 

Het eindresultaat telt. 
Vio tekent zachte, vloeiende lichtcontouren. Met de 
verschillende glaselementen of kleurfilters zet u uw 
eigen lichtaccenten.  
De slimme constructie van deze serie geeft u ook in de 
toekomst speelruimte voor veranderingen. 
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DICHROÏDE KLEURFILTERS    KEUZE UIT  
  in geel groen, blauw of rood  glazen lens, heldere of matte glazen schijf 


