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Groen wint
Duurzame vooruitgang in productie,  
verpakking, logistiek en repareerbaarheid.

Buiten thuis 
Hoe u de juiste buitenarmaturen vindt  
en waarom kwaliteit zo belangrijk is.

Online naar uw  
droomarmatuur
Met de NUMINOS® online configurator  
is het in een paar stappen mogelijk.
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GOOD LIGHT online.
Geselecteerde thema’s, waardevolle inspiratie, noviteiten en aanvullende  
inhoud over de onderwerpen die in het magazine aan bod komen:  
in de GOOD LIGHT rubriek op onze website ervaart u wat de wereld  
van het licht beweegt. 

Volg ons ook via de social  
media-kanalen om altijd op  
de hoogte te zijn.

Als slagvaardig en innovatief  
bedrijf omarmen we uitdagingen 
zonder uw en onze doelstellingen 
uit het oog te verliezen. Het is een 
beslissende stap om op alle vlak-
ken goed licht te blijven leveren en 
u verlichting in nog meer facetten 
laten beleven. Het is dan ook  
niet meer dan logisch dat ons  
magazine nu GOOD LIGHT heet 
en nog sterker is verbonden met 
het gelijknamige onderdeel op 
onze website. En natuurlijk blijven 
we met geavanceerde, grondstof-
fenvriendelijke, op maat gemaakte 
en hoogwaardige producten rich-
ting de toekomst gaan. Samen 
met u, hier en nu. Met eersteklas 

service, hoge leverbetrouwbaar-
heid en eenvoudige installatie voor 
aanzienlijk minder tijd, kosten en 
moeite. Zo kent men SLV. En dat 
is precies waar wij voor staan met 
al onze knowhow, ervaring en 
passie voor de mensen die met 
licht werken: Experience Light.

Ik wens u veel plezier bij het  
lezen van ons nieuwe magazine 
GOOD LIGHT.

Beste lezer, 
Goed licht verheldert, schept beleving en beïnvloedt 
ons op elk gebied. Omdat digitalisering, duurzaam-
heid en kwaliteit meer dan ooit centraal staan zijn er 
nieuwe mogelijkheden om deze samen te gebruiken. 

Jens Aertgeerts,  
CSO SLV Lighting Group

>>>  GOOD LIGHT online >>> Social media
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Goed licht wijst de weg.
Van de eerste inspiratie via de vakkundige 
planning tot het perfect passende armatuur. 
Systematische opbouw, eenvoudige installatie, 
duurzaamheid en praktische tips. SLV biedt  
alles wat u als professional nodig heeft. In dit 
GOOD LIGHT-magazine vindt u een selectie  
van ons uitgebreide assortiment, samen met 
boeiende en informatieve onderwerpen rondom 
goede verlichting.

Nieuwe stralingshoek.
Ontdek welke mogelijkheden de nieuwe reflectoren 
voor de ENOLA®-armaturen te bieden hebben
Pagina 16 - 17

Buiten thuis
Welk armatuur is het juiste voor buiten? Verlich-
tingsdeskundige Lars Heidrich geeft antwoord.
Pagina 18 - 21

Easy To Install. 
Eenvoudig, snel en veilig geïnstalleerd:  
meer informatie over onze goeddoordachte  
armaturen-features. 
Pagina 22 - 25

Outdoor-armatuur
ESKINA FRAME
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Online naar uw droomarmatuur 
Dankzij NUMINOS® gaat het systematisch –  
ervaar hoe u uw down- en spotlights heel  
eenvoudig kunt configureren. 
Pagina 34 - 35

Nieuwe energie-efficiëntieklassen.
Wat de nieuwe energie-efficiëntieklassen voor u, 
uw klanten en voor ons betekenen.
Pagina 36 - 37

Geïntegreerde LED of losse lichtbron? 
We laten zien welke voordelen de beide  
varianten te bieden hebben.
Pagina 38 - 39

IP-classificaties in de badkamer.
Zie welke IP beschermingsklasse voor welk  
toepassingsgebied de juiste is. 
Pagina 40 - 41

Back to Nature. 
Natuurlijke armaturenmaterialen zijn de trend,  
voor zowel binnen als buiten.
Pagina 42 - 43

Groen wint. 
Welke vooruitgang wij boeken op het gebied van  
productie, verpakking, logistiek en repareerbaarheid.
Pagina 8 - 9

Repareerbaarheid. 
Meer informatie over de repareerbaarheid van  
onze armaturen en het duurzame NUMINOS®- 
armaturensysteem. 
Pagina 10 - 11

ZVEH premium-partnerschap.
Waarom wij een premium E-merk-partner zijn  
en waarom dat voor u goed is.
Pagina 12 - 13

Outdoor wandarmatuur
QUADRULO

INHOUD

ONE-serie



6

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE.

SLV EXPERIENCE LIGHT: 
OOK VIRTUEEL  
INSPIRATIE OPDOEN.

Waar het voorstellingsvermogen eindigt, daar beginnen wij.  
Want met onze augmented reality app SLV EXPERIENCE LIGHT  
laat u uw klanten nog vóór de aankoop zien hoe onze armaturen  
eruit zien op de beoogde plaats van gebruik. Dankzij de intuïtieve  
bediening is dit een belangrijk adviesinstrument. En een nuttige  
hulp om uw beslissingen te ondersteunen.

SLV-producten levensecht ervaren.
Door de augmented reality vindt u ter  
plaatse het passende armatuur. Nuttige 
functies zijn gemakkelijk te bereiken via  
het startscherm. En als u niet weet hoe  
het verder moet, helpen gemakkelijk te  
begrijpen handleidingen u verder. 
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Iets nieuws ontdekt? Op naar de app!
Download de gratis SLV EXPERIENCE LIGHT APP in de 
Apple App Store of Google Play Store, zet deze op uw 
smartphone of tablet en beleef meteen wat het effect is  
van SLV-armaturen dankzij augmented reality. 

Blader online door catalogi:  
In onze actuele SLV-publicaties  
vindt u wat u zoekt – gebruik ook  
de praktische herinneringslijst  
voor gekozen producten

Producten weergeven:  
Het gehele productenassortiment 
van de SLV webshop overzichtelijk  
in onze app.

Know-how opdoen:  
Ontdek thema’s van de online 
GOOD LIGHT rubriek en kom meer 
te weten over de nieuwste ontwikke-
lingen in de wereld van het licht.

SLV EXPERIENCE LIGHT

Augmented Reality: Bekijk vanuit verschillende standpunten wat het effect van  
SLV-armaturen in de ruimte is. Binnen en buiten. Daarbij kunt u meteen meerdere  
armaturen plaatsten en het gehele lichtconcept visualiseren.
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GROEN  
WINT.
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DUURZAAMHEID | SAMRINA

Gerecycled plastic, dezelfde kwaliteit.
Waar dat mogelijk is vervangen we primaire grondstoffen 
door secundaire grondstoffen. SAMRINA is slechts één 
van de SLV-armaturen die nu al voor een deel gerecycelde 
kunststoffen bevat. En daarmee zijn ze een lichtend 
voorbeeld van hoe design, kwaliteit en lange levensduur 
zo milieuvriendelijk mogelijk te verenigen zijn. Zo past 
deze zwarte tuinspot met de flexibel te richten lichtbundel 
in elke tuin, voor woonhuizen, hotels en restaurants. Stijlvol 
en tegelijkertijd duurzaam. Daarom is het vanzelfsprekend 
dat we niet ophouden bij onze armaturen maar bij onze 
lichtbronnen en verpakkingen hetzelfde doen.

Goed voor het milieu. Goed voor u. 
We zijn ons bewust van onze verant-
woordelijkheid richting de toekomst. 
En wat betreft onze eisen aan duur-
zaamheid zijn we er nog lang niet. 
Daarom zetten we elke dag kleine 
stappen om duurzame resultaten te 
bereiken over de gehele keten van 
toegevoegde waarde op het gebied 
van productie, verpakking, logistiek, 
repareerbaarheid en meer.

SAMRINA
SP, single, GU10
Art. nr: 1004757

LED GU10
Art. nr: 1004972

Energiezuinige ledverlichting.
Vergeleken met conventionele lichtbronnen 
besparen leds tot 90 % energie. Bij de led 
GU10 van 2700 Kelvin, 300 lumen en een 
CRI-waarde van meer dan 80 zijn boven-
dien kunststofdelen van recyclingmateriaal 
gemaakt.
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WEER  
ALS NIEUW.
Eerst repareren. Omdat elk elektronisch onderdeel dat niet wordt 
weggegooid, telt. En omdat elk defect onderdeel dat vervangbaar  
of recyclebaar is, het milieu ontziet. 

Het hoeft niet nieuw te zijn om goed te zijn. 
Meer dan 80% van de SLV-armaturen kunnen vandaag 
al door vakkundig opgeleide elektromonteurs worden 
gerepareerd. Tot 2022 willen we het aandeel van de 
led-productrange vergroten tot 95 %. Daarmee houdt 
SLV rekening met de voorschriften van de ecodesign- en 
energie-efficiëntierichtlijnen van de Europese Unie en 
draagt zo bij aan het verminderen van elektronisch afval. 
En we blijven eraan werken om al onze producten zo  
repareerbaar mogelijk te maken en inclusief de verpak-
kingen zo recyclebaar mogelijk vorm te geven.

Waarom minder afval zo belangrijk is. 
In 2019 heeft de wereld 53,6 miljoen ton elektronisch  
afval geproduceerd. Dat komt overeen met het gewicht 
van 179 gebouwen zo groot als de dom van Keulen. De 
ontwikkeling is zonneklaar: binnen vijf jaar is de hoeveel-
heid elektronisch afval met 21% toegenomen en voor 
2030 voorspelt de Global E-Waste-Monitor een verdere 
toename tot 74 miljoen ton. Het is de hoogste tijd om  
dat tegen te gaan.

Bron: http://ewastemonitor.info/
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DUURZAAMHEID | REPAREERBAARHEID

Duurzaamheid bij SLV.
Het design en de repareer-
baarheid van de armaturen 
zijn slechts kleine bouwstenen 
binnen de duurzaamheids-
strategie van SLV. Het over-
koepelende doel is om  
duurzaamheid in de gehele 
waardeketen door te voeren. 
Wat dat precies betekent  
ziet u op: slv.com

Meer systematische duurzaamheid.  
NUMINOS® biedt down- en spotlights voor duizenden mogelijkheden. 

De nieuwe SLV-productserie NUMINOS® laat heel goed zien wat er wat 
betreft duurzame productvormgeving mogelijk is: het modulaire armaturen-
systeem biedt duizenden mogelijkheden voor de meest uiteenlopende 
projecten. Met de configurator maakt u een samenstel van drivers, 
led-lichtbronnen, diffusors, lenzen, behuizingen en optisch elementen voor 
de betreffende toepassing van uw klant. U ontvangt een kant-en-klaar 
product dat bestaat uit afzonderlijke componenten. Als de eisen veranderen 
kunnen de delen eenvoudig worden vervangen. Het kopen van een  
compleet nieuw armatuur is niet nodig, en dat maakt van NUMINOS®  
een duurzaam geconcipieerd armaturensysteem met een zeer lange  
levensduur. Meer over NUMINOS® leest u op pagina 34.

NUMINOS® XL, DL
Art. nr.: 1003985

NUMINOS® MOVE M, DL
Art. nr.: 1003553
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DOOR 
KWALITEIT 
VERBONDEN.
Vertrouwen blijkt uit vele facetten: Door hoogwaardige  
producten, passende services en door de partnerschappen 
die daar achter staan. Het is dus niet meer dan logisch dat 
SLV Duitsland nu een premium E-merk-partner van de ZVEH is.

E-merk-partnerschap ondertekend (v. l.): Gabi Schermuly-Wunderlich (bedrijfsleider ArGe Medien in de ZVEH),  
Lothar Hellmann (voorzitter ZVEH), Christian Crusta (Head of Sales D/A./CH SLV GmbH), Ingolf Jakobi (directeur ZVEH),  

Alexander Neuhäuser (plv. directeur ZVEH), Denis Grobotek (marketingverantwoordelijke SLV GmbH). 
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STERKE PARTNERSCHAP

Zo gaat u naar het E-huis: www.e-haus-online.de

Een partnerschap dat vertrouwen geeft. 
Het Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke vertegenwoordigt 
de belangen van 50.164 ondernemingen. SLV zet zich al tientallen jaren met hoogwaardige, eenvoudig 
te installeren en intelligente lichtoplossingen in voor de dagelijkse behoeftes van de elektrovakhandel. 
Het sinds september 2020 bezegelde partnerschap met de ZVEH versterkt het al bestaande vertrou-
wen. En het maakt nogmaals duidelijk dat SLV een favoriet merk binnen de elektrovakhandel is. 

Waartoe premium-E-merk-partners verplicht zijn.
Bedrijven met het E-merkteken van de ZVEH houden bepaalde normen aan, richten zich op hun 
klanten en zorgen voortdurend voor betere kwalificaties van hun medewerkers. Zo onderscheiden zij 
zich van de concurrentie en kunnen met innovatieve kracht richting de toekomst gaan. Als 64e lid  
van de Qualitätsbündnis van de premium-E-merk-partners helpt SLV Duitsland de elektrovakhandel 
met hoogwaardige producten en uitstekende service. En dat zijn voordelen die grensoverschrijdend 
uitstralen naar alle SLV-dochters in andere landen. We verheugen ons op de weg die voor ons ligt.

SLIMMER WONEN BELEEFBAAR GEMAAKT.
Het virtuele E-huis is een digitaal ontworpen huis van de ZVEH, waarin bezoekers zich dankzij de 360 graden 
optiek en 3D-techniek vrij kunnen bewegen en inzicht kunnen krijgen in intelligente technologie. Daarbij 
geven interactieve touchpoints informatie over de rond 60 door de E-merk-partners vanuit zeer diverse 
omgevingen ingebrachte producten. Speciale highlights en het eerste resultaat van het premium-partner-
schap zijn onze outdoor-armaturen die u meteen op de oprit en bij de ingang verwelkomen.

E-HUIS

Het premium-E-merk-partnerschap 
met de ZVEH heeft betrekking  
op SLV in Duitsland. De voordelen  
ervan stralen echter uit naar alle 
SLV-bedrijven in andere landen.
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 KWALITEIT.  
   LANGDURIG  
  OUTDOOR-PLEZIER

Hoogwaardig getest. Met 5 jaar garantie.
Met ons team internationale vaklieden verzekeren we de  
kwaliteit en investeren we verder in ontwikkeling. Van energie-
zuinig tot weerbestendig: SLV buitenarmaturen worden continu 
in eigen laboratoria getest. We leveren niet alleen kwaliteit,  
we garanderen die ook: 5 jaar lang.

• IP- en IK-keuringen
• Kunstmatige verwering  

(sproeien van zout, klimaatkamer, UV-tests) 
• Langtermijntesten onder natuurlijke omstandigheden 
• Integratie van feedback van klanten bij de ontwikkeling  

van producten
• Gebruikersvriendelijke en duurzame installatie 
• Hoogwaardig montagemateriaal
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Vierkant of rond – met hun standaard vormentaal en het 
elegante design past ENOLA® bij elke stijl van bouwen en 
inrichting. Daarbij zijn de buitenarmaturen bijzonder breed 
inzetbaar en van huis uit al voorzien van een voor vele 
toepassingen geschikte stralingshoek van 38°. De extra 
stralingshoek en de asymmetrische lens maken de armaturen 
nog veelzijdiger.

MINIMALISTISCH  
DESIGN. MAXIMALE 
MOGELIJKHEDEN.
Nieuwe reflectoren voor nieuwe lichtbeelden.
Wat betreft eenvoud is er bij de armaturen van de ENOLA®-serie 
geen plaats voor compromissen. Wat betreft de vele toepassings-
mogelijkheden zijn ze bijzonder veelzijdig. Dankzij de nieuwe en bij 
meerdere lichtbundels combineerbare lenzen en reflectoren is er 
nog meer mogelijk.

ENOLA® SQUARE
UP/DOWN M, WL 
Art. nr.: 1003419

Elegant voor voorgevels.
Indirect straalt het ENOLA® wandarma-
tuur met twee bundels sfeervol licht uit, 
dat met de CCT-switch (3000/4000K) 
met slechts een klik kan worden veran-
derd. Door de beschermingsklasse IP65 
is het armatuur gemaakt voor gebruik 
buiten. En dankzij de meegeleverde  
montageplaat met Easy To Install is het 
ook snel en eenvoudig te installeren. 
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Stralingshoek van 19°:  
smalle lichtkegel.
De kleine stralingshoek van 19° produceert 
een smalle lichtkegel die geschikt is voor  
het aanbrengen van highlights en voor de 
accentverlichting van buitenobjecten.

Hoek van 56°:  
meer gelijkmatige verlichting.
De bredere hoek van 56° produceert een 
gelijkmatige verlichting over een groter vlak. 
Door de zachtere lichtverdeling is het  
armatuur optimaal geschikt voor de verlich-
ting van grotere gebieden zoals bepaalde 
hoeken of de ingang van huizen. 

Asymmetrische uitstraalkarakteristiek.
De reflector met de asymmetrische lens 
heeft het voordeel dat de lichtbundel in (een) 
van vier richtingen kan worden ingezet en 
verblinding wordt voorkomen. Ideaal voor 
een lichtkegel bij de huisdeur of de ingang 
van de shop, die bijv. langs de wand en  
tegelijkertijd naar voren verlicht.

KWALITEIT | ENOLA®

De stralingshoek beschrijft de hoek tussen twee 
punten waarop de lichtsterkte daalt tot 50 % van de 
maximale waarde. Afhankelijk van de grootte van 
de hoek heeft de lichtkegel een andere diameter. 

Zo bundelt een kleine hoek het licht sterker om zo 
bepaalde objecten of vlakken gericht te verlichten. 
Een bredere hoek zorgt echter voor een gelijkmatige 
verlichting bij tegelijkertijd zachter licht.

HOE DE STRALINGSHOEK DE LICHTBUNDEL BEÏNVLOEDT.

ENOLA® ROUND UP/DOWN M, WL
+ lens 19° 
Art. nr.: 1003425 + 1005205

ENOLA® ROUND UP/DOWN M, WL
+ reflector 56°
Art. nr.:1003425 + 1005207

ENOLA® ROUND M, WL
+ lens asymmetrisch  
Art. nr.: 1003423 + 1005206
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BUITEN  
THUIS
Licht kan gepland worden. En buiten is  
het belangrijk om de weg te wijzen en voor 
veelzijdige lichtsferen te zorgen. Maar  
welk armatuur is het beste? SLV-lichtexpert 
Lars Heidrich weet het. 

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE. 

Waar moet ik bij het plannen van 
buitenverlichting op letten? 
Het lichtconcept moet altijd vooraf 
en aan de hand van het te verwachten 
totaalbeeld ontstaan. Als er al het 
nodige is aangeplant en als de 
stroomleidingen verkeerd liggen is 
het voor de optimale verlichting te 
laat. Veel mensen vergeten ook om 
aan de groei te denken – een aan-
vankelijk nog triest uitziende tuin kan 
er vijf tot zes jaar later heel anders 
bijliggen. Bij draaibare ledspots  
zoals ons staande ESKINA FRAME 
armatuur is het mogelijk om het  
licht flexibel bij te stellen.

Aan welk doel moet buitenver-
lichting voldoen?
Functie en esthetiek zouden met  
elkaar in overeenstemming moeten 
zijn. De verlichting in een particuliere 
tuin dient meestal ook een ander 
doel dan de straatverlichting in de 
publieke ruimte, want daarbij betreft 

het voornamelijk wettelijke bepalin-
gen. Bij de verlichting van gevels is 
het belangrijk om de architectuur te 
begrijpen en deze erbij te betrekken. 
Hier zijn armaturen zoals onze  
OUT BEAM FRAME geschikt, om 
gericht highlights aan te brengen.

Welke armaturen zijn geschikt 
voor welke toepassingen?
Vooral armaturen die een spannende 
mix geven van sfeer- en accentver-
lichting. Als ik accenten wil aanbren-
gen, dan heb ik gericht licht nodig. 
Ongericht licht mag niet verblinden 
en mag het tuinpad niet slechter 
zichtbaar maken. Vaak werken 
meerdere minder felle armaturen  
beter dan enkele felle. Er is ook een 
sterke trend om buitenverlichting 
steeds flexibeler te gebruiken: wie  
in de avond nog op het terras of  
in de tuin wil lezen heeft mobiele  
armaturen nodig die geschikt zijn 
voor buiten. Lars Heidrich

Teamleider Lighting Design
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KWALITEIT | OUTDOOR

Kunnen lichtplanningstools  
helpen bij de keuze? 
Zeker weten: DIALux is de toonaan-
gevende tool waarmee complete 
buitenscènes kunnen worden ge-
pland en gevisualiseerd wat betreft 
de plaats van armaturen, uitstraalka-
rakteristiek, fotometrische gegevens 
en energiewaarden. Bijna alle 
SLV-armaturen kunnen via een  
plug-in in het programma worden 
geïmporteerd, zodat het kiezen  
van passende producten voor  
zowel planners als klanten bijzonder 
eenvoudig wordt. 

ESKINA FRAME 45, Pole, single
Art. nr.: 1004749

Een plan dat impact heeft.
Ons team ondersteunt u graag bij uw  
verlichtingsplan. We horen graag van u: 
projekte@slv.de
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OUT BEAM FRAME, SP
Art. nr.: 1003518

Overtuigd over de gehele lijn.
Het OUT BEAM FRAME wand- en 
plafond armatuur tovert een smalle  
lichtstrook tevoorschijn die perfect in  
het kozijn past. Hierdoor kan het arma-
tuur worden gebruikt bij raamkozijnen,  
garagedeuren, ingangen en doorgangen 
zonder de omgeving met licht te versto-
ren. Elegant en onopvallend dankzij  
de compacte vorm. En met een precisie 
die over gehele lijn overtuigt.

Mooi hier buiten. Laat u inspireren en laat uw projecten 
stralen met het beste licht, de hoogste kwaliteit en het 
juiste SLV-buitenarmatuur.

SITRA CUBE M, WL
Art. nr.: 1005151

Kubistische groei.
De SITRA CUBE wandarmaturen zorgen 
voor een effectvolle buitenverlichting en 
deze zijn nu in nog meer maten leverbaar. 
Ze zijn gemaakt van aluminium en glas en 
passen met de diverse kleuren naadloos 
in elke gevel en buitenmuur. Door de be-
schermingsklasse IP65 zijn ze bovendien 
optimaal beschermd.
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ESKINA FRAME 75
Pole, double
Art. nr.: 1004751

Buitengewoon flexibel, ook in het design.
Een bijzondere highlight van het ESKINA FRAME zijn de variabel draaibare led-spots voor het  
flexibel uitlijnen van pad-, tuin- of gevelverlichting. Dankzij de CCT-switch kan de kleurtemperatuur bij 
de installatie worden ingesteld op 3000K of 4000K. En dankzij de beschermingsklasse IP65 is het  
armatuur ook ideaal voor gebruik buiten.

KWALITEIT | OUTDOOR

Zo gaat u naar het E-huis:  
www.e-haus-online.de

Ontdek het ESKINA FRAME bij het E-huis.
Welk wegwijzend figuur ons ESKINA FRAME 
op de oprit slaat kunt u nu al virtueel ontdekken 
bij het E-huis van de ZVEH – op pagina 13 ziet 
u er meer over.



22

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE.

Doordachte features voor meer efficiëntie. De zo eenvoudig 
mogelijke en tijdbesparende installatie van onze armaturen  
betekent voor u: een snelle projectafwikkeling, nette werkwijze 
en tevreden klanten. Zo eenvoudig is het. 

EASY TO  
INSTALL.

Inhangbare armatuurkop. 
Bij onze ENOLA® serie kan de armatuurkop 
van de aan de wand bevestigde montageplaat 
worden genomen. Uw voordeel: als de lamp-
kop in de montageplaat is gehaakt hebt  
u beide handen vrij om deze vast te schroeven.



23

KWALITEIT | EASY TO INSTALL

Veilig samenvoegen:
Na de elektrische aan-
sluiting via de stekkerver-
binding wordt het arma-
tuurhuis eenvoudig in het 
montagestuk gehangen. 

Tot slot vastzetten:
Nu hoeft u alleen nog 
maar het armatuurhuis 
stevig met één schroef  
op de montageplaat vast 
te zetten.

Praktische bevestiging: 
De ENOLA® armaturen 
hebben een praktische 
bevestiging waarmee de 
armatuurkop eenvoudig  
en doelgericht kan worden 
ingehangen. 
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Rechtlijnig doorgelust. 
Met de ingebouwde ledstrips is 
het nieuwe QUADRULO wand- en 
plafondarmatuur een moderne en 
rechtlijnige verschijning die indirect 
licht verspreidt. Door de mogelijkheid 
van doorlussen kunnen meerdere 
armaturen snel en betrouwbaar  
worden geïnstalleerd.

Veilige kabelinvoer:
Voor het eenvoudig doorlussen zijn  
twee kabelinvoeren in de vorm  
van een 8 in de grondplaat van het  
armatuur aangebracht. 

Volledig doorgelust:
Om het doorlussen uit te voeren  
heeft de veerklem twee aansluitingen  
in de grondplaat.
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KWALITEIT | EASY TO INSTALL

Aansluiting van de  
stroomdraden: 
De aansluitdraden kunnen 
zonder gereedschap  
worden vastgeklemd.

Eenvoudig insteken: 
Sluit alleen nog de koppe-
ling van de montageplaat 
aan op de stekker van het 
armatuur – klaar!

Vierkant, praktisch, veerklemaansluiting.
De kubusvormige SITRA CUBE wandarmaturen overtuigen door moderne  
eenvoud. Afhankelijk van de toepassing zijn ze verkrijgbaar met neerwaartse  
of tegenovergestelde lichtbundels (UP/DOWN), waarvan de lichtkleur tijdens  
de installatie met een CCT-schakelaar (3000/4000K) kan worden gewijzigd.  
En door de veerklemaansluiting is dit in een handomdraai gedaan. 
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  HELEMAAL GOED  
VOOR REPRESENTATIEVE RUIMTES.

Wanneer je je vanaf het eerste moment welkom voelt. 
De eerste indruk telt. En voor een bijzondere ambiance is  
passend licht nodig. Dit wordt bereikt door onze armaturenserie 
ONE – niet alleen in de horeca, maar ook in stijlvol ingerichte 
woonkamers. 
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Onze moderne allrounder: Als 
pendelarmatuur, wandarmatuur of 
bevestigd aan 3-fase rails trekt de 
ONE-serie alle blikken naar zich toe. 
DALI-dimbaar, onderhoudsarm en 
duurzaam en met een verwachte 
levensduur van meer dan 10 jaar,  
is dit armatuur gemaakt voor een 
langdurige fraaie uitstraling.

ONE 60, PD, DALI, up/down
Art. nr.: 1004762

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE. 

Up, down and round and round. 
De ONE geeft elke omgeving door 
het moderne, ronde design net iets 
speciaals. Het pendelarmatuur 
onderscheidt zich niet alleen  
door het naar boven en beneden 
gerichte licht, maar ook door  
de dimbaarheid via DALI. Een 
CRI>90 zorgt voor een uitstekende 
kleurweergave. En de lichtkleur 
kunt u met de CCT-switch snel op 
uw individuele behoefte instellen 
(3000/4000K). 

RING VRIJ.



Dubbel stijlvol ophangen.
Met gelijke kabellengten per ring hangt de 
ONE DOUBLE op klassieke wijze. Voor een 
elliptische kruising kunnen de kabellengtes 
worden gewijzigd.

ONE DOUBLE, PD, DALI, up/down
Art. nr.: 1004767

ONE-SERIE | INDOOR
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ONE 80, PD, DALI
Art. nr.: 1002912

Gewoon mooi.
Behoefte aan andere diameters? Het ONE pendelarmatuur is in verschil-
lende maten leverbaar. En alle armaturen van de serie hebben dezelfde  
eigenschappen: CRI>90, CCT-switch (3000/4000K) en DALI-dimbaar licht. 

ONE TRIPLE, PD, DALI
Art.nr.: 1002913

Driedubbel goed.
Zelfs als trio kunnen ze goed pendelen. 
Moedige lichtvormgevers kunnen door  
de variabele kabellengten heel bijzondere 
kruisingen creëren. En natuurlijk is ook  
de lumen-output driedubbel goed. 



31

ONE-SERIE | INDOOR

ONE 40, WL, DALI
Art. nr.: 1002915

Over de hele lijn rond.
Als 3-fase railarmatuur 
trekt de ONE TRACK  
alle blikken naar zich toe.
Om speciale accenten  
aan te brengen kan het  
armatuur in vele ruimtelijke 
dimensies worden gericht.

ONE 40 TRACK, 3Ph., DALI 
Art. nr.: 1004770

Ronduit gezellig. 
Wanneer de ONE aan de muur hangt, lijkt alles ervoor op de een of andere manier 
ronder. Dit komt door de uitstraling, die zowel door licht als door stijl tot uiting komt. 

De afronding: Het ONE-armatuur verfraait met zijn uitstraling  
elk interieur. Het dimbare licht zorgt voor een sfeervolle  
omgeving. Wat goed dat het armatuur in verschillende maten 
voor verschillende toepassingen leverbaar is.
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 KENNIS IS GOED.  
KENNIS DELEN IS NOG BETER.

Duidelijke zaak. 
We laten u hier en nu weten hoe u en uw klanten licht nog 
beter kunnen ervaren. Zo profiteert u niet alleen van ons  
productaanbod maar ook van onze kennis. 

Wist u dit al?  
• Hoe u uw droomarmatuur online kunt configureren?
• Wat de nieuwe energie-efficiëntieklassen betekenen?
• Wat de verschillende voordelen zijn van leds en fittingen? 
• Hoe u de juiste IP-classificaties voor de badkamer kiest?
• Welke natuurlijke materialen trending zijn?

De antwoorden staan op de volgende pagina’s.
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24° 36°
60°

20° 40°
55°
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ONLINE NAAR UW 
DROOMARMATUUR. 
SYSTEMATISCH.
Voor elke wens het passende licht.
Dankzij de ruime keuze aan modules, kunt u de NUMINOS® 
online configurator in maar een paar stappen passende  
down- en spotlights samenstellen. 

Leverbaar in zeven varianten 
(68-75 mm tot 176-186 mm) 
met krachtige ledmodule  
in drie lichtkleuren  
(2700K, 3000K, 4000K)  
en ver blindingsfactoren  
(UGR 16 tot 23). 

Leverbaar in drie maten 
behuizingen (65 x 155 mm, 
85 x 175 mm, 100 x 203 mm) 
met high performance 
led-module in drie lichtkleuren 
(2700K, 3000K, 4000K). 

Selecteerbare reflectoren 
voor stralingshoeken van 
20°, 40° of 55°.

Selecteerbare lenzen  
met stralingshoeken van 
24°, 36° of 60°.

Door de ingebouwde 
led-driver (geschikt voor 
fasedimming, DALI) zijn alle 
spotlights geschikt voor 
directe aansluiting op een 
netspanning van 230V.

Verschillende effectfilters 
(mat/prismatisch/elliptisch/
honingraat) als toebehoren 
leverbaar.

Decoratieve ring als zicht-
bare afsluiting naar keuze  
in wit, zwart of chroom. 

DOWNLIGHTS
NUMINOS® downlights zijn leverbaar als vaste of zwenkbare 
variant (4 x vast en 3 x draai- en zwenkbaar).

SPOTLIGHTS
NUMINOS® spotlights zijn leverbaar als zwenkbare of vaste pla-
fondspot, pendelarmatuur en als spot voor 3-fasen railsystemen.
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DUIDELIJKE ZAAK! | SLV NUMINOS®

Systematisch naar het doel. 
De SLV NUMINOS® online configurator maakt het mogelijk.

Of het nu gaat om een   spotlight of een downlight - met onze online-configurator bent u snel klaar. Als iets niet duidelijk is, 
vindt u de achter de infosymbolen de bijbehorende uitleg. U kunt ook direct een visueel voorproefje krijgen door te kiezen 
voor de detail- of ruimteweergave.

Wilt u nu meteen uw droomlamp configureren? 
Hier gaat u naar de | SLV NUMINOS® online configurator: 

www.numinos.SLV.com

Scan me voor een video die duidelijk  
laat zien hoe gemakkelijk NUMINOS®- 
armaturen kunnen worden geconfigureerd.
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EEN AANTAL 
KLASSES  
HELDERDER.
Geen verwarring meer: Vanaf september 2021 gel-
den er nieuwe regels inzake energie-efficiëntie en de 
aanduiding daarvan. Het gaat om lichtbronnen: led-
modules of lampen, niet meer armaturen. Een arma-
tuur met uitneembare lichtbron wordt als “omliggend 
product” aangeduid. Dit maakt energieklassen beter 
de begrijpen en te vergelijken.

Toekomstbestendige energie-efficiëntieklassen.
De nieuwe regels wijzigen het spectrum van mogelijke 
energie-efficiëntieklassen in A, B, C, D, E, F en G. Om 
de indeling toekomstbestendig te laten zijn, zijn de eisen 
zo opgesteld dat de hogere klassen (C tot A) pas in  
de toekomst zullen worden bereikt. Een armatuur dat 
eerder een klasse A++ of A+++ kreeg, krijgt dus niet  
automatisch een klasse A.

Het design van de energielabels blijft echter in wezen 
gehandhaafd. Nieuw is dat de vermelde energie-efficiën-
tieklassen uniform zijn voor alle producten die onder  
Kaderverordening nr. 1369/2017/EU vallen. Bovendien 
staat er een QR-code op het etiket die verwijst naar  
het openbare gedeelte van de EPREL-gegevensbank, 
waarin ook SLV-producten zijn opgenomen.

Label voor lichtbronnen  
en armaturen

Geen label meer vereist 
voor armaturen

De nieuwe etiketten moeten 
uiterlijk op 28-02-2023 zijn 

geïmplementeerd

Toepassing van de nieuwe 
verordening
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Lichtquelle EEK
Lichtquelle 1
(z.B. Spot)

3000K

Lichtquelle 2
(z.B. Up)

3000K

Lichtquelle 3
(z.B. Down)

4000K

Lichtquelle 4
(z.B. Variante)

2700K-3000K

DUIDELIJKE ZAAK! | ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSEN

De nieuwe labels in de BIG WHITE® 22. 
Ook SLV is verplicht om de nieuwe etiketten toe te passen. Zodat u met de nieuwe  
energie-efficiëntieklassen kunt werken en de juiste armaturen kunt kiezen, zorgen wij voor  
het volgende: in de komende BIG WHITE® 22 zijn de nieuwe classificaties al terug te zien.
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VASTE LED 
VAN LOSSE 
LICHTBRON?
Er zijn voordelen en vooroordelen. Het is tijd om de klanten voor  
te lichten of hetzelfde armatuur in beide varianten te presenteren.

QUADRULO SENSOR
WL, E27
Art. nr.: 1002402

Klassiek en flexibel. 
Wie meer van klassiek houdt maakt met het  
QUADRULO SENSOR wandarmatuur niet alleen  
een goede keuze, maar kan er door de E27-fitting  
ook nog een slimme lichtbron in zetten. De  
geïntegreerde sensor meldt elke beweging. 

Vooroordeel vast ingebouwd?
Een vaak gehoorde zorg is dat bij een defect van een 
enorme ingebouwde LED de hele armatuur moet worden 
vervangen. Wij kunnen dit vooroordeel weerleggen, 
 willen de LED in bijna alle SLV-armaturen kan door een 
vakman worden vervangen en worden gerepareerd. 

Ook de berekende levensduur is geen argument, want 
50.000 uur komt overeen met ca. 50 jaar in een particu-
liere binnenruimte met drie uur verlichting per dag. Buiten 
brandt een led bij zes uur per dag ongeveer 25 jaar.
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QUADRULO
WL
Art. nr.: 1005201

Moderne rechtlijnigheid.
Met het moderne design is de nieuwe QUADRULO  
een van de elegantste wandarmaturen in zijn klasse.  
De ingebouwde ledstrips produceren indirect licht 
in de kleurtemperatuur 3000K.

DUIDELIJKE ZAAK! | VASTE LED OF LOSSE LICHTBRON?
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MAGANDA, WL
Art. nr.: 1004971
IP44

Mooi en veilig. 
Stroom en vocht gaan niet samen. Om de verlichting in moderne oases 
van welzijn niet alleen functioneel en bijzonder ontspannend, maar  
ook veilig te maken, moet afhankelijk van de gebruikszone de juiste  
IP-beschermingsklasse worden gekozen.

Waarvoor staat IP?
De afkorting IP staat voor International Protection. In het Engels wordt  
het ook wel vertaald als Ingress Protection, de bescherming tegen het  
indringen. Het eerste cijfer van de gestandaardiseerde IP-code geeft de 
bescherming tegen vreemde voorwerpen en aanraking aan, het tweede 
cijfer geeft de dichtheid tegen water en vocht aan. En dat laatste is vooral 
belangrijk in de badkamer. 

BODYGUARD VOOR 
BADKAMERLICHT.
Veiligheid voorop. Kies de juiste IP-klasse voor badkamerverlichting.

IP 6 5
International Protection

geen bescherming 0 0 geen bescherming

beschermd tegen toegang met de handrug 
(diameter > 50 mm) 1 1 beschermd tegen recht vallend druipwater

bescherming tegen toegang met een vinger 
(diameter > 12,5 mm) 2 2 beschermd tegen vallend druipwater,  

als de behuizing tot 15° scheef staat.

beschermd tegen toegang met een gereed-
schap (diameter > 2,5 mm) 3 3 beschermd tegen vallend spatwater  

tot 60° van de verticaal

beschermd tegen toegang met een draad
(diameter > 1 mm) 4 4 beschermd tegen spatwater van alle kanten

volledige bescherming tegen aanraking
(tegen stof in een schadelijke hoeveelheid) 5 5 beschermd tegen waterstralen (sproeiend)  

vanuit een willekeurige hoek

volledige bescherming tegen aanraking
(stofdicht) 6 6 beschermd tegen krachtige waterstralen

7 beschermd tegen tijdelijk onderdompelen

8 beschermd tegen permanent onderdompelen
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IP X7

IP X4

IP X5

DUIDELIJKE ZAAK! | IP-CLASSIFICERING

TRUKKO, WL, rechthoekig
Art. nr.: 1004730
IP44

DASAR® 920, EL
Art. nr.: 233500
IP67

POWER TRAIL-LITE® rond
Art. nr.: 228332
IP67

POWER TRAIL-LITE® vierkant
Art. nr.: 228342
IP67

VARU, EL, QPAR51
Art. nr.: 1001931
IP65

Armaturen in het gebied tot 0,6 m rond de 
badkuip, douche of wastafel moeten met IP44 
bescherming bieden tegen spatwater van alle 
kanten.

Met de beschermingsklasse IP54 zijn armatu-
ren bovendien tegen stof beschermd. 

IP65-bescherming is ideaal 
tot een hoogte van 2,25 m 
rond de douche/badkuip –  
zo zijn de armaturen op-
timaal beschermd tegen 
waterstralen uit elke hoek 
en zijn ze stofdicht. 

GRAZIA IP FLEXSTRIP
Art. nr. 1004735
IP54

Om waterdicht te blijven bij tijdelijke onderdompeling 
moeten armaturen in directe douche- of badruimten 
beschermingsklasse IP67 hebben.
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RUSTY® UP/DOWN
WL, rond
Art. nr.: 1004651

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE. 

Uniek tijdloos geroest.
Ook de kracht van de vergankelijkheid 
kan aantrekkelijk zijn. Bij de RUSTY-vari-
anten die leverbaar zijn als staande- en 
wandarmaturen komt dit tot uiting door-
dat de rustieke roest-look bij alle weers-
omstandigheden nog meer uniek wordt. 
Dit komt door het speciaal behandelde 
FeCSi-staal, dat ook de binnenkant van 
deze unieke kunstwerkjes beschermt  
tegen corrosie. Natuurlijker en fraaier  
kan licht niet verouderen.

Klassieke vormen met natuurlijk reliëf. Zowel binnen als buiten  
beweegt de trend in de richting van bijzondere en vooral natuurlijke  
materialen, die des te beter in hun omgeving opgaan. 

BACK TO 
NATURE.

Mooi en duurzaam als basalt. 
Wat zou oorspronkelijker kunnen zijn dan basalt? Het 
materiaal, dat letterlijk rechtstreeks uit de aarde wordt 
gestoten, staat voor een uniek contrast: de destructieve 
kracht van het magma, tegenover de scheppende macht 
van de vaste vorm. Alleen zo kon basalt het meest ver-
spreide gesteente op aarde worden. Zowel op het land 
als onder water, en ook op de maan en zelfs Mars. En 
nu ook in de tuin en in natuurlijk vormgegeven interieurs. 

Functioneel licht. Maar natuurlijk.
Lichtontwerpers staan voor de uitdaging om verlichting 
voor meer te gebruiken dan alleen functionele doeleinden. 
Licht is een designelement dat een belangrijke aanvulling 
is op een interieur- of tuinontwerp. En armaturen van  
natuurlijke materialen zijn in vele opzichten een verrijking 
voor zowel binnen als buiten. Of het nu gaat om natuur-
steen, filigrain glas in een geheel nieuwe look, hout of zelfs 
vergankelijke roest - natuurlijkheid is een sterke trend.
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FLATT SENSOR, WL
Art. nr.: 1002955

DUIDELIJKE ZAAK! | MATERIAALEIGENSCHAPPEN

Steen en glas in perfecte harmonie. 
LISENNE brengt basalt in de tuin, 
terwijl het pendelarmatuur binnen 
highlights aanbrengt. De natuursteen 
vormt een solide basis die harmonieert 
met de filigraine glazen kap. De rook-
glas-look doet denken aan tijden van 
kaarslicht en vuur. Daarachter werkt 
echter de modernste technologie: 
door de ingebouwde E27-fitting is de 
lamp geschikt voor diverse soorten 
ledlampen.

Hout wordt niet, hout is.
Terwijl basalt en roest een lang proces doormaken om 
te worden wat ze nu zijn, is hout bij de oorsprong al wat 
het is: niet alleen wat betreft de look, maar ook in het 
gevoel en de geur, het symbool van natuurlijkheid. Onze 
FLATT-serie brengt hier een ode aan, met het hout-look 
binnenoppervlak. Omlijst door de vlakke aluminium  
behuizing geeft de FLATT een indirecte verlichting die 
 in elke omgeving een minimalistisch moderne en tegelij-
kertijd natuurlijke sfeer creëert. 

Natuurlijke variantenrijkdom.
Als u natuurlijke elementen in uw project of lichtplan wilt  
introduceren, kan dat ook met de armaturen van SLV. Onze  
verlichtingsproducten zijn leverbaar in vele varianten en maten.

LISENNE PD, E27
Art. nr.: 155714
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Hebt u uw project met SLV-armaturen met succes gerealiseerd? 
Vertel ons er over! Wij ontvangen graag uw foto’s en verhaal:  
references@slv.de
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 GOED LICHT  
VOOR PROJECTEN.  
  VOOR PROJECTEN  
 IN DE SCHIJNWERPERS.

Ideeën tot leven brengen. Met onze ondersteuning.
Alle projecten zijn verschillend. Maar elk project heeft goed 
licht nodig. Bij SLV vindt u altijd de passende oplossing –  
ook voor buitengewone ideeën. Of het nu voor een hotel,  
restaurant, winkel, openbare voorzieningen of bij iemand  
thuis is – onze verlichtingsexperts staan u tijdens de planning 
bij met hun knowhow.
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Rustieke gezelligheid in fris licht. Rügen is het grootste en  
misschien ook mooiste eiland van Duitsland. Aan de oostkust, in 
Prorer Wiek, bevindt zich een architectonische bijzonderheid die 
stamt uit het voormalige KdF Seebad Rügen. In blok IV, dat nu weer 
in gebruik is genomen en opnieuw is vormgegeven, zijn de hutten 
van Mariandl am Meer ondergebracht, waarbij ook de verlichting 
van SLV deel uitmaakt van het contrastrijke concept.

PRORA  
HUTTEN MARIANDL AM MEER

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE. 
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Modern verlichte  
feel-good sfeer. 
Het design- en verlichtingscon-
cept komt al tot uiting in de lobby: 
de moderne en elegante sfeerver-
lichting doet de hoogwaardige, 
natuurlijke inrichtingsmaterialen 
subtiel uitkomen. Planten in  
scheidingswanden dienen als 
structurerende elementen en  
worden omkaderd door ledstrips 
die ook indirect wegwijzend licht 
geven. 

PROJECTEN | HORECA

Zeelucht ontmoet alpine chic.
Het vakantieoord Mariandl am Meer, dat door 
drie inwoners van Beieren uit de Voralpen werd 
gerealiseerd, wordt beschouwd als het meest 
noordelijke Alpenresort van Duitsland. Het 
combineert op vakkundige wijze rustieke ge-
zelligheid met frisse Oostzeelucht. Met uitzicht 
op zee en in de 128 grote en kleine chalets, 
genieten de gasten hier van hun verblijf. 
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Fundamenteel flexibel.
In de chalets zorgen de AVO-spots 
voor een prettige basisverlichting. Ze 
dienen ook als optische wegwijzers 
door de aandacht te vestigen op wat 
essentieel is. Door de vrije zwenk-  
en bewegingsmogelijkheden op de 
stroomrail kan de inrichting van het 
licht op elk moment flexibel worden 
veranderd.

AVO TRACK, 3Ph., QPAR51
Art. nr.: 152640

Licht verwelkomt en creëert sfeer. Niet alleen de chalets stralen  
gezelligheid uit, maar ook de lobby, de buiten- en wellnessruimtes profi-
teren van het verlichtingsconcept, dat krachtige accenten aanbrengt. 

Slaap beter, lees beter.
Na een vakantiedag nodigen de gezellige 
slaapruimtes uit tot relaxen. De PHELIA 
wandarmaturen creëren hier een niet- 
verblindend nacht- en leeslicht. Onze 
KARPO MAGN biedt nog meer flexibiliteit 
dankzij de vrij richtbare spot op de  
magnetische bevestiging: ons advies  
voor de toekomst. 

KARPO MAGN
CW, single, PHASE
Art. nr.: 1004706
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De Prorer Wiek is de grootste 
Oostzeebaai van Rügen en loopt 
van het schiereiland Jasmund in 
het noorden tot het bosgebied 
Granitz bij Binz. Een fraai natuur-
landschap met directe toegang tot 
de natuur, dat al in de jaren‚ 30 
aanleiding gaf tot het idee om het 
vakantieoord „KdF Seebad Rügen“ 
in het district Binz in Prora te bou-
wen. Naar het idee van architect 
Clemens Klotz werd de eerste 
steen ervan gelegd op 2 mei 1936. 

Na 1949 werd het kolossale  
complex overgenomen door het 
Nationale Volksleger (NVA) van de 
DDR en verder uitgebouwd. Tot 
1991 bleef het terrein een verboden 
militair gebied. Nu, bijna 85 jaar 
na het leggen van de eerste 
steen, ontstaat er een gevarieerde 
mix van hotels, restaurants,  
woningen en commerciële voor-
zieningen, waardoor Prora een 
nieuwe gedroomde plek wordt  
op het eiland Rügen. 

PRORA: EEN KOLOSSAAL STUK GESCHIEDENIS. 

PROJECTEN | HORECA

Rustgevend licht. 
In de 750 m2 grote well-
nessruimte met binnen-  
en buitenzwembad, sauna 
en stoombad is het ont-
spanning wat de klok slaat.  
Het wandarmatuur THEO 
UP/DOWN brengt hier niet 
alleen boeiende, indirecte 
lichtaccenten aan, maar 
zorgt door de verlichting ook 
voor de nodige oriëntatie  
en veiligheid. 

Gewoon ophangen. 
In de open woon- en ee-
truimtes verspreiden de 
 conisch gevormde PHELIA 
pendelarmaturen een 
warmwit en gezellig licht. 
Ideaal om comfortabel te 
genieten en samen de dag 
de revue te laten passeren. 

PHELIA 25, PD, E27
Art. nr.: 1002949

Subtiele wegwijzers. 
Om de gasten een veilige 
doorgang door de buiten-
ruimte te bieden wijzen de 
QUADRASYL staande bui-
tenarmaturen indirect maar 
vastberaden de weg. Door 
de inbegrepen betonankers-
ets zijn ze niet alleen snel 
maar ook degelijk geïnstal-
leerd.

QUADRASYL 75, Pole, TCR-TSE
Art. nr.: 232295

THEO UP/DOWN, WL, QPAR51
Art. nr.: 229535
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Schurr – DIE BADGESTALTER GmbH
Als Duits-Oostenrijks samenwerkingsverband helpt DIE BADGESTALTER 
in meer dan 130 zelfstandige bedrijven met alles wat nodig is, van  
de eerste planning tot de laatste hand. Zo ook bij de firma Schurr in  
Dettingen unter Teck, waar SLV-verlichting in de showroom helpt  
om individuele inspiratie op te doen.

NUMINOS® L
3Ph., PHASE
Art. nr.: 1004275

Focus op sanitair.
De STRUCTEC-spot zet details uit het design van badkamerdesigndetails 
perfect in het licht. Dankzij de adapter is de STRUCTEC geschikt voor  
gebruik in het 3-fasen DALI railsysteem. De spot heeft een krachtige  
ledmodule. Het geldt ook voor de NUMINOS® spotlight die hier naar de 
toekomst zal zorgen voor veel flexibiliteit. 

IP-klassen in de badkamer? 
Wilt u weten welke IP-beschermingsklasse 
waar in de badkamer de juiste is?  
Op pagina 40 – 41 leest u meer.
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PROJECTEN | WINKELS

SIGHT TRACK
3Ph.
Art. nr.: 1001289

Principes van goede verlichting.
Verlichting moet niet altijd de aandacht vragen. Zo straalt 
het pendelarmatuur SIGHT TRACK een homogeen  
basislicht uit, dat binnenkort met de SIGHT TRACK 3Ph 
een handige toevoeging krijgt voor gebruik met 230V 
spanningsrail.

LIGHT EYE® 150
3Ph., PD, QPAR111
Art. nr.: 1000709

Wellness om op te hangen.
Het bolvormige pendelarmatuur LIGHT EYE, gemaakt 
van staal en met textiel beklede kabel, creëert precies 
de feelgood-ambiance die fijn is bij de wastafel en die 
het in de showroom goed doet. Door de railmontage 
kan het licht steeds weer goed worden gericht. 
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 GEWOON VEELZIJDIG. 
VEELZIJDIG GOED.

Voor elke wens het passende licht.
Binnen, buiten, bijzonder duurzaam, modulair, nieuwe 
reflectoren, de juiste beschermingsklassen, gemaakt 
van natuurlijke materialen en nog meer: SLV-armaturen 
bieden variatie voor vele toepassingsgebieden. Ontdek 
de mogelijkheden. 



CRI 
90

Materiaal: kunststof

1460lm
I

I 
2700K

CRI 
90

3300lm
I

I 
2700K

IP 20 36

IP 20 IK02 20° 19 L80B50 355°

24° 10

IP 20 IK02 20° 21 L80B50 10

IP 65 IK04 280° 150

54

max. 7W1xGU10

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE.

NUMINOS® XL
DL

Pagina 11

PAGINA 8-9

PAGINA 10-11

SAMRINA
SP, single, GU10

NUMINOS® MOVE M
DL

LED
GU10

Pagina 9 Pagina 9

Pagina 11

1050 mA 
Stroomverbruik: 37,4 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)
Ø/L: 16/10,8 cm
Inbouw-Ø/D: 14,5/11,5 cm
Driver excl.

Variant Art. nr.

3300lm | 2700K | CRI90
mat zwart 1003985

500 mA 
Stroomverbruik: 17,5 W
Materiaal: aluminium/polycarbonaat (PC)
Ø/H: 13,5/9 cm
Inbouw-Ø/D: 12/10 cm
Driver excl.

Variant Art. nr.

1460lm | 2700K | CRI90
mat zwart 1003553

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: kunststof/glas
L/B/H: 11,5/10/13 cm

Bevat gerecycled materiaal Bevat gerecycled materiaal

Variant Art. nr.

GU10
zwart 1004757

Variant Art. nr.

2700K 1004972
3000K 1004973
4000K 1004974

Lichtstroom 300lm
Amperage 0,035 A
Max. lichtsterkte 400cd
Kleurweergave-index 80
Vermogen 4 W
Energieverbruik/1000u 4 kWh
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PRODUCTINDEX

Alle SLV-producten met prijzen: zie slv.com  
en in de actuele SLV hoofdcatalogus BIG WHITE®.
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CRI 
90

CRI 
90

CRI 
90

CRI 
90

CRI 
90

CRI 
90

720lm
I

/ 820lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

1480lm
I

/ 1680lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

720lm
I

/ 820lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

1480lm
I

/ 1680lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

700lm
I

/ 800lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

700lm
I

/ 800lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

IP 65 IK02 38° 38° L70B50 10

LED

LED

IP 65 IK02 38° L70B50 10

LED

IP 65 IK02 38° L70B50 10

LED

IP 65 IK02 38° L70B50 10

LED

IP 65 IK02 38° L70B50 10IP 65 IK02 38° 38° L70B50 10

LED

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE.

ENOLA® SQUARE M
WL, single

ENOLA® ROUND M
WL, single

ENOLA® ROUND M UP/DOWN
WL

Pagina 16Pagina 16

ENOLA® SQUARE M UP/DOWN
WL

ENOLA® ROUND M
CL

PAGINA 16-17

ENOLA® SQUARE M
CL

120-277V ~50/60Hz | 500 mA 
Systeemvermogen: 19 W
Materiaal: aluminium/glas
B/H/D: 10/23/15 cm

Variant Art. nr.

1480/1680lm | 3000/4000K | CRI90
mat antraciet 1003419

100-240V ~50/60Hz | 500 mA 
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: aluminium/glas
Ø/H: 10/12,5 cm

Variant Art. nr.

700/800lm | 3000/4000K | CRI90
mat antraciet 1003427

100-240V ~50/60Hz | 500 mA 
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: aluminium/glas
L/B/H: 10/10/12,5 cm

Variant Art. nr.

700/800lm | 3000/4000K | CRI90
mat antraciet 1003421

100-240V ~50/60Hz | 500 mA 
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: aluminium/glas
B/H/D: 10/16/15 cm

Variant Art. nr.

720/820lm | 3000/4000K | CRI90
mat antraciet 1003417

100-240V ~50/60Hz | 500 mA 
Systeemvermogen: 10 W
Materiaal: aluminium/glas
B/H/D: 10/16/15 cm

Variant Art. nr.

720/820lm | 3000/4000K | CRI90
mat antraciet 1003423

120-277V ~50/60Hz | 500 mA 
Systeemvermogen: 19 W
Materiaal: aluminium/glas
B/H/D: 10/23/15 cm

Variant Art. nr.

1480/1680lm | 3000/4000K | CRI90
mat antraciet 1003425
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PRODUCTINDEX

Alle SLV-producten met prijzen: zie slv.com  
en in de actuele SLV hoofdcatalogus BIG WHITE®.

ENOLA® M
Acc. Lens 19° 

ENOLA® M
Acc. Reflector 56°

ENOLA® M
Acc. Lens asymmetrisch

Pagina 17 Pagina 17 Pagina 17

PAGINA 16-17

Materiaal: staal/polycarbonaat (PC)
H: 3,8 cm

Materiaal: polycarbonaat (PC)
H: 4 cm

Materiaal: staal/polycarbonaat (PC)
H: 3 cm

Variant Art. nr.

zwart 1005205

Variant Art. nr.

chroom 1005207

Variant Art. nr.

zwart 1005206

leverbaar vanaf juni 2021 leverbaar vanaf juni 2021 leverbaar vanaf juni 2021
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CRI 
80

CRI 
80

60lm
I

I 
3000K

1100lm
I

/ 1200lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
80

2200lm
I

/ 2400lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

580lm
I

/ 620lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

2700lm
I

/ 2800lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

1600lm
I

/ 1700lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
80

CRI 
80

CRI 
80

LED

IP 55 IK03 L70B50 10

LED

IP 65 95 L70B50 320°

LED

IP 65 95° 95° L70B50 320°/ 
320°

IP 44 IK05 105 L70B50 IP 44 IK05 105° 105° L70B50IP 44 IK05 95° 95° L70B50

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE.

OUT-BEAM FRAME
SP

SITRA S
WL, single, vierkant

SITRA L
WL, up/down, vierkant

SITRA M
WL, up/down, vierkant

Pagina 20

Pagina 20

ESKINA FRAME 45/75
Pole, single

Pagina 19

PAGINA 18-21

ESKINA FRAME 75
Pole, double

Pagina 21

100-277V ~50/60Hz | 700 mA 
Systeemvermogen: 3,5 W
Materiaal: aluminium/acryl
L/B/H: 17,3/8,5/6,7 cm

220-240V ~50/60Hz | 500 mA 
Systeemvermogen: 6,2 W
Materiaal: aluminium/glas
B/H/D: 11,8/11/8,4 cm

220-240V ~50/60Hz | 600 mA 
Systeemvermogen: 24 W
Materiaal: aluminium/glas
B/H/D: 30/11/8,4 cm

220-240V ~50/60Hz | 350 mA 
Systeemvermogen: 14 W
Materiaal: aluminium/glas
B/H/D: 20/11/8,4 cm

Variant Art. nr.

60lm | 3000K | CRI90
mat antraciet 1003518

60lm | 3000K | CRI90
mat wit 1003519

220-240V ~50/60Hz | 350 mA 
Systeemvermogen: 15 W
Materiaal: aluminium
L/B: 11,5/7,3 cm

Variant Art. nr.

H: 45 cm | 1100/1200lm | 3000/4000K | CRI80
mat antraciet 1004749

H: 75 cm | 1100/1200lm | 3000/4000K | CRI80
mat antraciet 1004750

220-240V ~50/60Hz | 700 mA 
Systeemvermogen: 27 W
Materiaal: aluminium
L/B/H: 11,5/7,3/75 cm

Variant Art. nr.

Spot1: 1100/1200lm | 3000/4000K | CRI80
Spot2: 1100/1200lm | 3000/4000K | CRI80

mat antraciet 1004751

Variant Art. nr.

580/620lm | 3000/4000K | CRI80
mat antraciet 1005148

580/620lm | 3000/4000K | CRI80
mat wit 1005149

580/620lm | 3000/4000K | CRI80
mat roest 1005150

Variant Art. nr.

2700/2800lm | 3000/4000K | CRI80
mat antraciet 1005155

2700/2800lm | 3000/4000K | CRI80
mat wit 1005156

2700/2800lm | 3000/4000K | CRI80
mat roest 1005157

Variant Art. nr.

1600/1700lm | 3000/4000K | CRI80
mat antraciet 1005151

1600/1700lm | 3000/4000K | CRI80
mat wit 1005153

1600/1700lm | 3000/4000K | CRI80
mat roest 1005154

leverbaar vanaf juli 2021
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3900lm
I

/ 4200lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
80

820lm
I

/ 830lm
I

I 
2700K /

I 
3000K

CRI 
90

1230lm
I

/ 1270lm
I

I 
2700K /

I 
3000K

CRI 
90

2100lm
I

/ 2120lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
90

800|1230lm
I

/ 820|1270lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
90

800|1230lm
I

/ 820|1270lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
90

Dali Dali

Dali Dali

LED

IP 20 L70B50 150

LED

130° 130° 180

LED

130° 130° 300

LED

130° 130° 180

LED

130° 130° 300

LED

130° 130° 300

PRODUCTINDEX

Alle SLV-producten met prijzen: zie slv.com  
en in de actuele SLV hoofdcatalogus BIG WHITE®.

ONE TRIPLE
PD, DALI

Pagina 30

PAGINA 28-31

ONE 60
PD, PHASE, up/down

ONE DOUBLE
PD, PHASE, up/down

ONE DOUBLE
PD, DALI, up/down

Pagina 29

ONE 60
PD, DALI, up/down

Pagina 28

ONE 80
PD, DALI, up/down

220-240V ~50/60Hz | 1700 mA 
Systeemvermogen: 65 W
Materiaal: aluminium/staal
Ø/L: 80/3 cm

Variant Art. nr.

3900/4200lm | 3000/4000K | CRI80
mat zwart 1002913

3900/4200lm | 3000/4000K | CRI80
mat wit 1002914

220-240V ~50/60Hz | 900 mA 
Systeemvermogen: 35 W
Materiaal: aluminium/staal
Ø/L: 60/4,5 cm

Variant Art. nr.

1230/1270lm | 2700/3000K | CRI90
mat zwart 1004765

1230/1270lm | 2700/3000K | CRI90
mat wit 1004766

220-240V ~50/60Hz | 1400 mA 
Systeemvermogen: 55 W
Materiaal: aluminium/staal
Ø/L: 80/4,5 cm

Variant Art. nr.

2100/2120lm | 3000/4000K | CRI90
mat zwart 1004767

2100/2120lm | 3000/4000K | CRI90
mat wit 1004768

220-240V ~50/60Hz | 600 mA 
Systeemvermogen: 24 W
Materiaal: aluminium/staal
Ø/L: 60/4,5 cm

Variant Art. nr.

820/830lm | 2700/3000K | CRI90
mat zwart 1004759

820/830lm | 2700/3000K | CRI90
mat wit 1004760

220-240V ~50/60Hz | 600 mA 
Systeemvermogen: 25 W
Materiaal: aluminium/staal
Ø/L: 60/4,5 cm

Variant Art. nr.

800/820lm | 3000/4000K | CRI90
mat zwart 1004761

800/820lm | 3000/4000K | CRI90
mat wit 1004762

220-240V ~50/60Hz | 600 mA 
Systeemvermogen: 25 W
Materiaal: aluminium/staal
Ø/L: 60/4,5 cm

Variant Art. nr.

1230/1270lm | 3000/4000K | CRI90
mat zwart 1004763

1230/1270lm | 3000/4000K | CRI90
mat wit 1004764
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720lm
I

/ 770lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
80

1400lm
I

/ 1500lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
80

CRI 
90

650lm
I

670lm
I

I 
3000K

I 
4000K

650lm
I

670lm
I

I 
3000K

I 
4000K

CRI 
80

1400|2000lm
I

/ 1500|2200lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
80

1400|2000lm
I

/ 1500|2200lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
80

Dali

Dali

Dali Dali

LED

IP 20 L70B50 150

LED

IP 20 L70B50 150

LED

IP 20 L70B50

LED

IP 20 L70B50

Dali Dali

LED

170 340° 100°

LED

170 340° 100°

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE.

ONE 40
WL, DALI

ONE 60
WL, DALI

Pagina 31

ONE 40 TRACK
3Ph., DALI

ONE 60 TRACK
3Ph., DALI

Pagina 31

ONE 60
PD, DALI

ONE 80
PD, DALI

Pagina 30

220-240V ~50/60Hz | 600 mA 
Systeemvermogen: 25 W
Materiaal: aluminium/staal
Ø/D: 60/8 cm

220-240V ~50/60Hz | 350 mA 
Systeemvermogen: 15,2 W
Materiaal: aluminium
Ø/D: 40/10,5 cm

220-240V ~50/60Hz | 350 mA 
Systeemvermogen: 15,2 W
Materiaal: aluminium
Ø/D: 60/10,5 cm

Variant Art. nr.

1400/1500lm | 3000/4000K | CRI80
mat zwart 1002918

1400/1500lm | 3000/4000K | CRI80
mat wit 1002919

Variant Art. nr.

650lm | 3000K | CRI 80
mat zwart 1004769

650lm | 3000K | CRI 80
mat wit 1004770

Variant Art. nr.

670 lm | 4000 K | CRI 90
mat zwart 1004771

670 lm | 4000 K | CRI 90
mat wit 1004772

220-240V ~50/60Hz | 350 mA 
Systeemvermogen: 14 W
Materiaal: aluminium/staal
Ø/D: 40/7,5 cm

Variant Art. nr.

720/770lm | 3000/4000K | CRI80
mat zwart 1002915

720/770lm | 3000/4000K | CRI80
mat wit 1002917

220-240V ~50/60Hz | 600 mA 
Systeemvermogen: 25 W
Materiaal: aluminium/staal
Ø/L: 60/3 cm

Variant Art. nr.

1400/1500lm | 3000/4000K | CRI80
mat zwart 1002909

1400/1500lm | 3000/4000K | CRI80
mat wit 1002910

220-240V ~50/60Hz | 600 mA 
Systeemvermogen: 25 W
Materiaal: aluminium/staal
Ø/L: 80/3 cm

Variant Art. nr.

1400/1500lm | 3000/4000K | CRI80
mat zwart 1002911

1400/1500lm | 3000/4000K | CRI80
mat wit 1002912
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IP 44

1xE27 max.15W

IP 44

1xE27 max.15W

270lm
I

I 
3000K

230lm
I

I 
3000K

CRI 
80

CRI 
80

LED

IP 55 L70B50 20

LED

IP 55 L70B50 20

PAGINA 38-39

QUADRULO SENSOR
WL, E27

QUADRULO
WL

QUADRULO
CL

Pagina 38

Pagina 39

QUADRULO
WL, E27

230V ~50Hz
Materiaal: aluminium/glas
B/H/D: 14/29/16 cm

100-277V ~50/60Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 8 W
Materiaal: aluminium/acryl
B/H/D: 12,5/25/13 cm

100-277V ~50/60Hz | 350 mA
Systeemvermogen: 8 W
Materiaal: aluminium/acryl
L/B/H: 14/14/13 cm

230V ~50Hz
Materiaal: aluminium/glas
B/H/D: 14/29/16 cm

Variant Art. nr.

E27
mat antraciet 1002402

Variant Art. nr.

270lm | 3000K | CRI80
mat antraciet 1005201

Variant Art. nr.

230lm | 3000K | CRI80
mat antraciet 1005202

Variant Art. nr.

E27
mat antraciet 1002403

PRODUCTINDEX

Alle SLV-producten met prijzen: zie slv.com  
en in de actuele SLV hoofdcatalogus BIG WHITE®.

leverbaar vanaf juni 2021leverbaar vanaf juni 2021
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1080lm
I

/ 1290lm
I

/ 1250lm
I

I 
3000K /

I 
4000K /

I 
6500K

CRI 
90

1270lm
I

/ 1260lm
I

/ 1260lm
I

I 
3000K /

I 
4000K /

I 
6500K

CRI 
90

45.4lm
I

/ 48lm
I

/ 51lm
I

I 
2700K /

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
90

1xGU10 max. 5W

IP 44 IK02 115 L70B50 90° IP 44 115 IP 44 115

IP 20/65 IK02 IP 54

3350lm
I

I 
3000K

CRI 
90

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE.

PAGINA 40-41

TRUKKO
WL, rechthoekig

TRUKKO
WL, rond

MAGANDA
WL

VARU
EL, QPAR51

GRAZIA IP FLEXSTRIP
24 V

Pagina 41 Pagina 41

Pagina 40 Pagina 41

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/glas
Ø/H: 10/8 cm
Inbouw-D: 8 cm

Leds per meter: 70
Led-afstand: 1,4 cm
Doorsnijdbaar om de: 10 cm
Minimale buigradius: 3 cm
L/B/H: 500/1,2/0,4 cm
incl. 2 eindkappen en bevestigingsmateriaal

Variant Art. nr.

GU10
mat zwart 1001930

GU10
mat wit 1001931

Variant Art. nr.

3350lm | 3000K | CRI90 1004735

220-240V ~50/60Hz | 24 V 
Systeemvermogen: 25 W
Materiaal: glas/kunststof
B/H/D: 60/80/2,8 cm

220-240V ~50/60Hz | 24 V 
Systeemvermogen: 25 W
Materiaal: glas/kunststof
Ø/D: 60/2,8 cm

100-240V ~50/60Hz | 12 V 
Systeemvermogen: 4,8 W
Materiaal: staal/glas
Ø/L: 21,6/36 cm

Variant Art. nr.

1080/1290/1250lm | 3000/4000/6500K | CRI90
zilver 1004730

Variant Art. nr.

1270/1260/1260lm | 3000/4000/6500K | CRI90
zilver 1004731

Variant Art. nr.

45,4/48/51lm | 2700/3000/4000K | CRI90
zilver 1004971
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IP 67 IK08 40 L70B50 150 1 t

45lm
I

I 
3000K

45lm
I

I 
3000K

360lm
I

I 
3000K

CRI 
90

CRI 
90

CRI 
80

LED

IP 67 60° 200 3000h

LED

IP 67 60° 200 3000h

POWER TRAIL-LITE®

EL, rond
POWER TRAIL-LITE®

EL, vierkant
DASAR® 920
EL

Pagina 41 Pagina 41 Pagina 41

350 mA 
Stroomverbruik: 1 W
Materiaal: roestvrij staal 316/glas
Ø: 4,1 cm
Inbouw-D: 9 cm
Driver excl.

350 mA 
Stroomverbruik: 1 W
Materiaal: roestvrij staal 316/glas
B/H/D: 4,7/4,7/4,7 cm
Inbouw-Ø/D: 4/9 cm
Driver excl.

12-24V
Stroomverbruik: 7 W
Materiaal: roestvrij staal 316/glas
Ø: 9,2 cm
Inbouw-Ø/D: 8,2/10,2 cm
Voeding excl.

Variant Art. nr.

45lm | 3000K | CRI90
roestvrij staal 228332

Variant Art. nr.

45lm | 3000K | CRI90
roestvrij staal 228342

Variant Art. nr.

360lm | 3000K | CRI80
roestvrij staal 233500

PRODUCTINDEX

Alle SLV-producten met prijzen: zie slv.com  
en in de actuele SLV hoofdcatalogus BIG WHITE®.
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516lm
I

/ 525lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
80

544lm
I

/ 548lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
80 1xE27 max. 23W

1xE27 max. 23W

600lm
I

/ 600lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
80

400lm
I

/ 400lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
80

LED

IP 65 IK02 65° 65° L70B50

LED

IP 65 IK02 65° 65° L70B50

IP 54 IK03 L70B50 IP 65 IK03 L70B50IP 20

IP 20 180

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE.

PAGINA 42-43

RUSTY© UP/DOWN
WL, rond

Pagina 42

RUSTY© UP/DOWN
WL, vierkant

LISENNE
PD, E27

Pagina 43

LISENNE
WL, E27

Pagina 43

FLATT SENSOR
WL

FLATT 65/100
Pole

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: basalt/glas
Ø/H: 12/28,5 cm

100-277V ~50/60Hz | 500 mA 
Systeemvermogen: 16 W
Materiaal: aluminium
B/H/D: 18/23/7 cm

100-240V ~50/60Hz | 350 mA 
Systeemvermogen: 9,7 W
Materiaal: aluminium
L/B: 18/4,5 cm

Variant Art. nr.

E27
mat grijs 155752

Variant Art. nr.

600lm | 3000/4000K | CRI80
mat bruin/mat antraciet 1002955

Variant Art. nr.

H: 65 cm | 400lm | 3000/4000K | CRI80
mat bruin/mat antraciet 1002957

H: 100 cm | 400lm | 3000/4000K | CRI80
mat bruin/mat antraciet 1002959

220-240V ~50/60Hz | 350 mA 
Systeemvermogen: 14 W
Materiaal: FeCSi-staal/aluminium
B/H/D: 14/18/16,5 cm

220-240V ~50/60Hz | 350 mA 
Systeemvermogen: 14 W
Materiaal: FeCSi-staal/aluminium
B/H/D: 14,5/18/16,5 cm

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: basalt/glas
Ø/H: 12/28,5 cm

Variant Art. nr.

516/525 lm | 3000/4000K | CRI80
mat roest/mat antraciet 1004651

Variant Art. nr.

544/548lm | 3000/4000K | CRI80
mat roest/mat antraciet 1004650

Variant Art. nr.

E27
mat grijs 155714
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CRI 
80

1xGU10 max. 50W 1xE27 max. 23W

2xGU10 max. 35W

125lm
I

I 
3000K

350lm
I

I 
3000K

CRI 
90

1xGX53 max. 11W

LED

38 L70B50

IP 44 L70B50IP 44 IK02 IP 44

IP 20 350° 90° IP 20 200

PRODUCTINDEX

Alle SLV-producten met prijzen: zie slv.com  
en in de actuele SLV hoofdcatalogus BIG WHITE®.

PAGINA 46-49

KARPO MAGN
CW, single, PHASE

Pagina 48Pagina 48

AVO TRACK
3Ph., QPAR51

PHELIA 25
PD, E27

Pagina 49

THEO UP/DOWN
WL, QPAR51

Pagina 49 Pagina 49

QUADRASYL 75
Pole, TCR-TSE

PEMA®

WL

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/glas
B/H: 7/22,5 cm

220-240V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium
L/B/H: 19/19/75 cm

230V ~50Hz
Systeemvermogen: 4,7 W
Materiaal: aluminium/glas
Ø: 9 cm

Variant Art. nr.

GU10
mat antraciet 229535

GU10
mat wit 229531

GU10
mat grijs 229532

GU10
aluminium 1000331

Variant Art. nr.

125lm | 3000K | CRI80
mat antraciet 231015

125lm | 3000K | CRI80
mat wit 231010

125lm | 3000K | CRI80
mat grijs 231012

Variant Art. nr.

GX53
mat antraciet 232295

GX53
mat grijs 232294

220-240V ~50/60Hz | 500 mA 
Systeemvermogen: 6,2 W
Materiaal: staal/aluminium
B/H/Ø: 8/12/8 cm

230V ~50/60Hz
Materiaal: staal
Ø/L/H: 6,2/10,8/12 cm

230V ~50/60Hz
Materiaal: aluminium/staal
Ø/H: 27,5/32 cm

Variant Art. nr.

GU10
mat zwart 152640

GU10
mat wit 152641

Variant Art. nr.

E27
mat zwart/goud 1002949

E27
mat zwart/wit 133310

Variant Art. nr.

350lm | 3000K | CRI90
mat zwart 1004706
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3100lm
I

I 
3000K

CRI 
801xGU10 max. 75W

2340|2400lm
I

I 
3000K

CRI 
90

LED

IP 20 120 28 L70B50

LED

36 13 L80B50 350° 90° IP 20 150

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE.

SIGHT TRACK
3Ph.

LIGHT EYE® 150
3Ph., PD, QPAR111

Pagina 51Pagina 51

NUMINOS® L
3Ph., PHASE

Pagina 50

220-240V ~50/60Hz | 700 mA
Systeemvermogen: 38 W
Materiaal: aluminium/acryl
L/B/H: 114/4,5/12 cm

230V ~50Hz
Materiaal: staal
Ø/H: 15/12 cm

Variant Art. nr.

3100lm | 3000K | CRI80
mat zwart 1001289

3100lm | 3000K | CRI80
mat wit 1001290

3100lm | 3000K | CRI80
mat grijs 1001292

Variant Art. nr.

GU10
mat zwart/chroom 1000709

GU10
mat wit/chroom 1000710

GU10
chroom 153112

220-240V ~50/60Hz | 700 mA 
Systeemvermogen: 28 W
Materiaal: aluminium/kunststof
Ø/L/H: 10/21,3/18 cm

PAGINA 50-51

Variant Art. nr.

2340lm | 3000K | CRI90
mat zwart 1004275

2400lm | 3000K | CRI90
mat zwart 1004276

2340lm | 3000K | CRI90
mat wit/mat zwart 1004279

2400lm | 3000K | CRI90
mat wit/mat zwart 1004280
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Houd hier rekening mee:
Een groot deel van de in dit magazine gepresenteerde producten is 
beschermd door handelsmerken, designmodellen, gedeponeerde 
modellen van octrooien. Tegen schending van deze eigendoms-
rechten van gebruik zonder onze toestemming van de vormgeving 
van tekst en lay-out, zoals van onder het auteursrecht vallende  
afbeeldingen, worden gerechtelijke stappen ondernomen. De in 
deze catalogus getoonde afbeeldingen en gegevens zijn uitsluitende 
informatief en niet bindend voor wat betreft kleur, vorm, uitvoering 
en technische gegevens. Bij alle productbeschrijvingen/-gegevens 
blijven wijzigingen en drukfouten en voorbehouden.

Alle producten uit ons assortiment hebben een strenge kwaliteits-
controle en voldoen aan de algemene geldende voorschriften. Het 
assortiment in deze catalogus is algemeen en niet bedoeld voor 
een specifiek land. Eventuele afwijkingen van specifieke vereisten 
voor een bepaald land moeten worden voor bestelling worden 
doorgegeven. SLV is niet aansprakelijk voor alle afwijkende technische 
voorschriften. Alle specificaties op het gebied van gewicht en 
lengte zijn in kilo’s centimeters, in zoverre niet anders aangegeven. 
Technische wijzigingen voorbehouden!

De presentatie van onze armaturen, met realistische en als 
voorbeeldfoto’s van het gebruik, werd mogelijk gemaakt door de 
vriendelijke welwillendheid en toestemming van de eigenaars  
van de op de afbeeldingen weergegeven feitelijke omgeving. We  
willen hier al die mensen bedanken die door hun toestemming  
hebben bijgedragen aan het maken van de door ons gebruikte 
foto’s nogmaals hartelijk dank!

Met het verschijnen van deze catalogus zijn de prijzen in de tot 
nu toe verschenen lijsten en catalogussen niet langer geldig. Ons 
gehele assortiment vindt u op onze internetsite slv.com en in de 
actuele catalogus BIG WHITE® 21.

Uitgever
SLV Nederand
Kazernestraat 19
5928 NL Venlo

slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2021

Foto’s en afbeeldingen
SLV GmbH, 2021
www.stock.adobe.com
www.gettyimages.de

DE DIGITALE BIG WHITE® –  
UW FLEXIBELE BEGELEIDER.

Met onze digitale bladercatalogus wordt uw 
bezoek als klant efficiënter dan ooit. U ziet niet 
alleen een digitale weergave van onze hoofd-
catalogus, maar u krijgt door ondersteunende 
functies sneller inzicht in de producten van SLV 
die u wilt zien. 



* Drukfouten en wijzigingen voorbehouden. Bestelling alleen mogelijk voor zakelijke klanten.

Verkrijgbaar bij uw vakhandel:

slv.com
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