Onze nieuwe lamp Donanza, een lampenkap in een modern strak jasje.

Een goed en betaalbaar alternatief, voor technische verlichting met een aantal
voordelen, ten opzichte van de andere verlichting .
Prijsvoorbeeld:
lamp compleet met ophanging en lichtbron [ t5 TL-buis rond]
400 x 400 x 100 mm. hoog. € 135,00
600 x 600 x 100 mm. hoog. € 270,00
800 x 800 x 100 mm. hoog. € 365,00
prijzen excl. btw
Wij maken deze lampen, compleet in ons atelier, daarom zijn we in staat alles op
wens en maat te maken.
De Donanza is leverbaar in elk gewenste stof, wij kunnen bijvoorbeeld in de uni
chintzstoffen al meer dan 45 kleuren leveren.
De diameter kan variëren van 30 tot en met 120 cm. en ook de hoogte kan
aangepast worden.
De lamp wordt opgehangen, aan een metalen plafondplaat ø 110 mm. Deze plaat
is leverbaar in de kleuren: rvs, brons, wit of zwart.
De plafondplaat is voorzien van 3 gaten voor staaldraden 1.5 mm. dik en +/- 150
cm. lang.
In het midden is er een gat van ø 10 mm. voorzien van een trekontlasting en een
voedingssnoer wit of zwart 2 x 0.75 mm. lengte +/- 150 cm.
Aan het voedingssnoer is een ministekkertje [ male ] bevestigd.
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Het bovenframe van de lamp, is gemaakt van acrylaat, dik 4 mm.
Aan de binnenkant van deze plaat worden de cirkelvormige TL buis [ T5 / 16 mm.
] en de esva gemonteerd.
In de bovenkant van plaat worden 3 stelbusjes gemonteerd waar de staaldraden
in gestoken kunnen worden. Aan de esva wordt een ministekkertje
[ female ] gemonteerd.
De lampenkap wordt gemaakt van stof geplakt op pvc, de stof wordt handmatig
om de boven- en onder ring gerold, zodat er een naadloze afwerking ontstaat.
De lampenkap wordt over het acrylaat bovenframe geschoven.
Een inlegblender gemaakt van acrylaat opaalwit 2 mm. dik, met een
transparancy van 33 %., wordt onder in de lampenkap gelegd.
Deze blender is aan één kant geschuurd en aan de andere kant glanzend gepolijst.
Er kan dus gekozen worden tussen twee afwerkingen”
Het ophangen van de Donanza is heel simpel. De plafondplaat monteren aan het
plafond, het voedingssnoer aan het stroompunt aansluiten, de lamp aan de
staaldraden klikken en vervolgens met de ministekkertjes de lamp aan de voeding
aansluiten.
Bovendien is het schoonmaken van de Donanza erg gemakkelijk omdat de lamp
eenvoudig van de acrylaat bovenplaat kan worden afgenomen. En is het
eventueel verwisselen van de stoffen lampenkap, bijvoorbeeld voor een andere
kleur kap, ook een fluitje van een cent.
Opties:
-

Ophanging, i.p.v. plafondplaat, 3 x stelbusjes in het plafond, zodat de
lamp dicht tegen het plafond gehangen kan worden.
Ledplaat als lichtbron.
E27-montage voor retrofit led lampen, i.p.v. TL-buis.
Led spots in de blender, i.p.v. een lichtbron in de lampenkap.
Dimbare esva’s, DALI aansturing.

De Lampenkappenmakers blad 2 van 5

Model
Diameter van de kap
Hoogte van de kap
Art nummer
Lichtbron

Hanglamp Donanza
400 mm.
100 mm. / 125 mm. Of 150 mm.
6140-0055-10
1 x cirkel vormige T5 tl
diameter 16 mm.
55 watt totaal
lichtstroom 4200 lumen.
Lichtkleur 827 warmwit
energie klasse A

Model
Diameter van de kap
Hoogte van de kap
Art nummer
Lichtbron

Hanglamp Donanza
600 mm.
100 mm. / 125 mm. Of 150 mm.
6160-0066-10
3 x cirkel vormige T5 tl
diameter 16 mm.
66 watt totaal
lichtstroom 5400 lumen.
Lichtkleur 827 warmwit
energie klasse A
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Model
Diameter van de kap
Hoogte van de kap
Art nummer
Lichtbron

Hanglamp Donanza
800 mm.
100 mm. / 125 mm. Of 150 mm.
6180-0088-10
4 x cirkel vormige T5 tl
diameter 16 mm.
88 watt totaal
lichtstroom 7600 lumen.
Lichtkleur 827 warmwit
energie klasse A
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Meer info bel 0252 223091
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