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Buitengewoon tijdloos.
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De RUSTY®-lijn van SLV.
Buiten is het belangrijk om licht in de duisternis te  
scheppen, de weg te wijzen en voor fascinerende  
sfeerverlichting te zorgen. Buitenverlichting moet  
daarom bij alle weersomstandigheden uitblinken  
in kwaliteit en duurzaamheid. Een bijkomend voor-
deel is dat elke RUSTY®-lamp steeds specialer  
wordt. Ontdek de unieke tijdloze producten met  
een bijzondere roestlook, die uw projecten in een  
levendig licht zullen doen baden.

VEELZIJDIGE, 
 UNIEKE PRODUCTEN 
DIE KRACHTIG STRALEN 
   VAN BINNENUIT.

SLV RUSTY® | OUTDOOR
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RUSTY® 40
Pole
Art.nr.: 229020

RUSTY® PATHLIGHT 40
Pole
Art.nr.: 230090

RUSTY® SLOT 50
Pole
Art.nr.: 229410
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Laat een nieuw licht schijnen op een tijdloze uitstraling:  
RUSTY® is de lampenlijn voor buitenshuis, die opvalt  
door de karakteristieke roestlook. Tijdloos en steeds  
specialer door verwering: mooier kan een lamp niet ouder 
worden.

SLV RUSTY® – SIMPELWEG TIJDLOOS. 
EN TIJDLOOS GOED.

Unieke eyecatcher.
Door de speciale behandeling van het FeCSi- 
staal ontstaat een typerend patina, dat tegelij-
kertijd de binnenste delen beschermt tegen  
corrosie. Bovendien komt dit in combinatie  
met houten, natuurstenen, betonnen of wit  
gestucte wanden bijzonder goed tot zijn recht. 

Roest in al zijn veelzijdigheid.
Levendige lampen in warme kleurtinten met 
een ombouw van gehard staal: dankzij de 
hoge IP-waarde is de RUSTY®-lijn buitenshuis 
veelzijdig inzetbaar. Met de bijbehorende  
ledlampen zorgt elke lamp voor een energie-
besparend en sfeervol licht. Een optionele  
grondpin en een IP68 verbindingsbox zorgen  
voor de verankering van de staande armaturen 
in de bodem. Creëer zowel moderne als  
klassieke lichtplannen – langs paden, op het 
terras of aan de muur. 

RUSTY® UP/DOWN
WL, rechthoekig
Art.nr.: 1004650

RUSTY® UP/DOWN
WL, rond
Art.nr.: 1004651
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Waarom heeft u voor de RUSTY® 
gekozen?
Ik kende de RUSTY® al voordat ik SLV 
kende. De RUSTY® SQUARE staat in  
de tuinshowroom van de bouwmarkt  
waar we materiaal voor de bouw van  
ons huis kopen. De lamp viel me daar  
direct op door de roestlook, lang 
voordat roest van een gevalletje pech 
veranderde in een designtrend. Ik 
vond de lamp daar al erg mooi en  
bijzonder. Op dat moment waren we  
nog lang niet bezig met het plannen  
van de tuininrichting, maar ik hield de  
lamp in gedachten. Toen het eindelijk  
zo ver was, hoefde ik niet meer op  
zoek te gaan naar voor ons passende  
staande lampen.

Heeft u uw lichtplan rechtstreeks 
op de RUSTY® afgestemd?
Aangezien de RUSTY® perfect past  
bij onze smaak, is de stijl van de lamp  
automatisch onderdeel geworden van  
het plan en de uitvoering. We wilden  
vanaf het begin werken met warme  
contrasten. Crème- en geeltinten  
stonden voor ons als eerste vast en  
daar sloten terracottatinten als accent  

automatisch op aan. Zo was de stap  
naar elementen met roestlook niet  
groot meer. Oorpronkelijk kozen we  
in het plan echter voor de RUSTY® 
SQUARE. De RUSTY® CONE hebben  
we pas gekozen op aanraden van  
collega’s.

Hoe kwam dat zo?
In onze tuin moeten de staande  
RUSTY®-lampen verschillende functies 
vervullen. Langs de paden moeten  
ze de weg verlichten en een veilige 
wandeling door de tuin mogelijk maken. 
Naast de strandstoel is dit slechts bij-
zaak. Hier moeten de lampen zorgen 
voor een gezellige sfeer om ’s avonds 
heerlijk te kunnen ontspannen. De 
RUSTY® CONE gaf speciaal voor dit 
doel in onze tuin het mooiste licht.  
De beslissing was echter niet zo  
eenvoudig, want bijvoorbeeld bij de 
strandstoel gaf de RUSTY® SQUARE 
ook een zeer mooi lichteffect, maar 
dan net anders. Omdat we bovendien 
veel zachte en ronde elementen in de 
tuin hebben, viel de keuze uiteindelijk 
op de RUSTY® CONE.

Janin Giesemann
Manager Online Marketing, 
Duitsland

SLV RUSTY® –  
OPVALLENDE HIGHLIGHTS  
EFFICIËNT PLANNEN.
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Een plan dat impact heeft.
Ons team van experts helpt  
u graag bij het maken van  
uw lichtplan. We horen graag  
van u via: slv.com 

Heeft u lampen van andere  
fabrikanten helemaal niet  
overwogen?
We hebben in onze omgeving alleen  
positieve berichten gehoord over de  
kwaliteit van de lampen van SLV.  
Onze buren hebben bijvoorbeeld al 
meer dan 10 jaar de RUSTY® SLOT  
bij de vijver in hun tuin staan en zijn 
daar nog steeds tevreden over. En  
aan de lampen is hun leeftijd niet af  
te zien. Een betere ervaring kun je  
niet hebben. Waarom zou je dan voor 
 iets anders kiezen?! Hierna worden  
de wandlampen buiten geïnstalleerd  
en ook hier zullen dat sowieso SLV- 
producten worden. Misschien wederom 
de RUSTY®, omdat die ook verkrijgbaar 
is als UP/DOWN-variant voor aan  
de muur.

Van welk materiaal zijn de SLV RUSTY®- 
lampen gemaakt? 
Van speciaal behandeld FeCSi-staal.

Hoe wordt de roestlaag gevormd?
De roest ontstaat door natuurlijke corrosie.

Blijven de lampen altijd verder roesten?  
Heeft het invloed op de levensduur van  
het materiaal?
De natuurlijke roest zet zich alleen vast op het  
FeCSi-staal, waardoor doorroesten onmogelijk is. 
Een lange levensduur is dus gegarandeerd.

Zijn er kleurverschillen tussen de lampen?
Door het natuurlijke roestproces heeft elke lamp 
een unieke kleur.

SLV RUSTY® | OUTDOOR

RUSTY® CONE 40
Pole
Art.nr.: 229431

RUSTY® CONE 25
Pole
Art.nr.: 229430

RUSTY® CONE 70
Pole
Art.nr.: 229432
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  ONTDEK LICHT
DAT IN DE TOEKOMST STEEDS 
   MOOIER GAAT SCHIJNEN.

SLV RUSTY® | OUTDOOR
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RUSTY® 40/70 Pole

Op alle vlakken hoogwaardig en als een vuurtoren 
van veraf zichtbaar: door de directe straling 
verlicht de RUSTY®-paallamp elke buitenruimte. 
U kunt er ook voor kiezen om objecten opvallend 
uit te lichten. Door de beschermingsgraad IP55 
is de lamp optimaal beschermd tegen stofop-
hopingen en spatwater uit alle richtingen. De led-
variant overtuigt met de duurzame COB-module, 
de variant met E27-fitting zorgt voor flexibiliteit. 
Zo mooi kan het zijn om uw individuele smaak 
te laten zien. 

RUSTY® 40 RUSTY® 70

Systeemvermogen (in W) 8,6 8,6

Lichtstroom (in lm) 70 70

Kleurtemperatuur (in K) 3.000 3.000

CRI >80 >80

H/Ø (in cm) 40 / 19 70 / 19

RUSTY® 40 RUSTY® 70

Fitting E27 E27

H/Ø (in cm) 40 / 19 70 / 19

Aanvullende informatie over de producten  
van de RUSTY®-lijn is te vinden op: slv.com
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Als opvallende highlight  
ideaal voor een homogene  
buitenverlichting. 

• Tuin 
• Paden
• Entrees 
• Opritten

RUSTY® 40
Pole
Art.nr.: 229020

RUSTY® 70
Pole
Art.nr.: 229021

Onze aanbeveling
Toepassing als terrasverlichting.

Als een richtinggevende vuurtoren 
geeft de SLV RUSTY® een vleugje 
nautische romantiek aan uw tuin.
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RUSTY® 40/70 Pole

RUSTY® 40 RUSTY® 70

Systeemvermogen (in W) 8,6 8,6

Lichtstroom (in lm) 90 90

Kleurtemperatuur (in K) 3.000 3.000

CRI >80 >80

L/B/H (in cm) 12 / 12 / 40 12 / 12 / 71

RUSTY® 40 RUSTY® 70

Fitting E27 E27

L/B/H (in cm) 12 / 12 / 40 12 / 12 / 71

Tijdloze esthetiek vierkant benadrukt: de recht-
hoekige RUSTY®-variant laat met zijn rechte  
randen zien wat voor een juweel hij in de buiten-
ruimte is. De vormgeving is ontleend aan de  
klassieke Japanse tuin architectuur. Met meerdere 
lampen langs een pad geniet u van een bijzondere,  
functionele begeleiding op uw weg. De lampen  
zien er niet alleen opvallend mooi uit, maar heb-
ben ook beschermingsgraad IP55, zijn eenvoudig  
te installeren en zijn uitgerust met een energiebe-
sparende techniek.

Aanvullende informatie over de producten 
van de RUSTY®-lijn is te vinden op: slv.com
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Door het directe licht en het 
klassieke ontwerp zijn ze  
ideaal voor een homogene 
 buitenverlichting. 

• Tuin 
• Terrassen 
• Paden
• Entrees 
• Opritten

Onze aanbeveling
Toepassing op opritten  
en bij entrees.

RUSTY® 40
Pole
Art.nr.: 229420

RUSTY® 70
Pole
Art.nr.: 233437

Een toonbeeld van design;  
de opvallende bouwstijl van  
Japanse pagodes, net als  
de markante vorm van de  
SLV RUSTY®.
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RUSTY® SLOT 50/80 Pole

RUSTY® SLOT 50 RUSTY® SLOT 80

Systeemvermogen (in W) 8,6 8,6

Lichtstroom (in lm) 30 30

Kleurtemperatuur (in K) 3.000 3.000

CRI >80 >80

B/H/D (in cm) 12 / 12 / 50 12 / 12 / 80

RUSTY® SLOT 50 RUSTY® SLOT 80

Fitting E27 E27

B/H/D (in cm) 12 / 12 / 50 12 / 12 / 80

Als u een indirecte sfeerverlichting wenst,  
is de RUSTY® SLOT de perfecte keuze.  
Dankzij het doordachte design geven de  
rechthoekige paal- en padlampen sfeervolle  
op de grond gerichte verlichting. Robuust,  
elegant, karakteristiek – zo geeft RUSTY® 
SLOT met de symmentrische lichtverdeling,  
strakke vormgeving en uitstekende stabiliteit  
op alle vlakken een sterk statement af.

Aanvullende informatie over de producten  
van de RUSTY®-lijn is te vinden op: slv.com
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Dankzij het strakke design  
en het indirecte licht ideaal  
als padverlichting. 

• Tuin 
• Terrassen 
• Entrees 
• Opritten
• Grondverlichting

RUSTY® SLOT 80
Pole
Art.nr.: 229411

Onze aanbeveling
Toepassing als padverlichting.

RUSTY® SLOT 80
Pole
Art.nr.: 229411

Zonder poespas, strak en rechtlijnig uitgevoerd:  
RUSTY® SLOT leidt u met zijn indirecte licht recht-
streeks naar uw doel.
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RUSTY® PATHLIGHT 40/70 Pole

RUSTY® PATHLIGHT 40 RUSTY® PATHLIGHT 70

Systeemvermogen (in W) 8,6 8,6

Lichtstroom (in lm) 400 400

Kleurtemperatuur (in K) 3.000 3.000

CRI >80 >80

L/B/H (in cm) 12 / 25 / 40 15 / 25 / 70

RUSTY® PATHLIGHT

Fitting GX53

L/B/H (in cm) 15,5 / 25 / 40

Wie purisme wil perfectioneren, vindt in de 
L-vormige RUSTY®PATHLIGHT een goede 
vriend. De padlamp valt op door het strakke 
design. De lamp geeft verblindingsvrij licht om 
u beter te kunnen oriënteren in het donker. 
Naast de ledvariant is de RUSTY® PATHLIGHT 
verkrijgbaar met een GX53-fitting, waarin  
lampen met een maximaal vermogen van 9 watt 
kunnen worden gedraaid. Energie- efficiënt  
en duurzaam – en dankzij de meegeleverde 
schroeven is de RUSTY® PATHLIGHT ook snel 
en veilig te monteren. 

Aanvullende informatie over de producten  
van de RUSTY®-lijn is te vinden op: slv.com
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Het moderne design is ideaal voor 
het verlichten van paden, opritten  
en representatieve ingangen. 

• Tuin 
• Terrassen 
• Paden
• Entrees 
• Opritten

RUSTY® PATHLIGHT 70
Pole
Art.nr.: 1001824

Onze aanbeveling
Toepassing als grondverlichting.

Purisme in zijn zuiverste vorm en toch een blikvanger –  
aan de oevers van de Rijn, maar nu ook in de tuin.  
RUSTY® PATHLIGHT.
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RUSTY® CONE 24/40/70 Pole

RUSTY® CONE 25 RUSTY® CONE 40 RUSTY® CONE 70

Fitting E14 E27 E27

H/Ø (in cm) 24 / 15 40 / 15 70 / 15

De RUSTY® CONE-varianten doen denken 
aan een nautische wereld uit vervlogen tijden. 
Toch passen ze ook prima bij de modernste 
architectuur. Als bolder- of paallampen zijn  
ze veelzijdig inzetbaar. Dankzij de grote glas-
partijen geven ze volop licht. Een universeel en 
uniek product, waarmee u perfecte verlichte 
accenten kunt creëren. En op elk terras, in 
elke tuin en op elke oprit is het een unieke 
blikvanger. 

Aanvullende informatie over de producten  
van de RUSTY®-lijn is te vinden op: slv.com
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Door het markante design en  
de brede lichtbundel ideaal om  
verschillende highlights te creëren. 

• Tuin 
• Terrassen 
• Sokkel
• Entrees 
• Opritten

Onze aanbeveling
Toepassing als grondverlichting.

RUSTY® CONE 40
Pole
Art.nr.: 229431

RUSTY® CONE 25/70
Pole
Art.nr.: 229432/229430

Klassieke palen in nautische stijl.  
U voelt de zeelucht meteen door uw 
tuin waaien: SLV RUSTY® CONE.
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RUSTY® UP/DOWN WL

RUSTY® UP/DOWN 
rechthoekig

RUSTY® UP/DOWN 
rond

Systeemvermogen (in W) 14 14

Lichtstroom (in lm) 544/548 516/525

Kleurtemperatuur (in K) 3000 / 4000 3000 / 4000

CRI >80 >80

B/H/D (in cm) 14,5 / 18 / 16,5 14,5 / 18 / 16,5

In roesttinten met diverse facetten maakt  
de RUSTY® UP/DOWN gevels nog mooier. 
Rechthoekig of rond voor een unieke look  
die perfect past bij de uitstraling van rode  
klinkers. De indirect uitstralende lampen zijn  
uitgerust met energie-efficiënte en duurzame  
COB-leds. Met een CCT-schakelaar verandert  
u de lichtkleur (3.000K/4.000K) met slechts 
één klik. Ideaal om overal op voorbereid te 
zijn. Dankzij de beschermingsgraad IP65 is de  
RUSTY® UP/DOWN prima geschikt voor alle  
toepassingen in de buitenruimte. 

Aanvullende informatie over de producten  
van de RUSTY®-lijn is te vinden op: slv.com
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Door het minimalistische design 
en het verticaal uitstralende  
licht op elke muur van uw huis  
te gebruiken.

• Entrees 
• Balkons
• Terrassen

RUSTY® UP/DOWN
WL, rechthoekig
Art.nr.: 1004650

Onze aanbeveling
Toepassing als gevelverlichting.

Ronde en rechthoekige vormen, de basis van elk  
bouwwerk. Zo zet de RUSTY® UP/DOWN de muur 
van uw huis in het licht.
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233407 233417 233427 233437 233447 233457 1001823 1001824

229020 229021 229420 229421 229410 229411 230090 –

229430 229431 229432 1004650 1004651

SLV RUSTY®

RUSTY® Pole RUSTY® 40/70
rond

RUSTY® 40/70
rechthoekig

RUSTY®  
SLOT 50/80

RUSTY®  
PATHLIGHT 40/70

RUSTY® Pole RUSTY® CONE 25/40/70 RUSTY® WL RUSTY® UP/DOWN
rond/rechthoekig

Verbindingsbox

Grondpinnen RUSTY® 40/70
rechthoekig

RUSTY®  
SLOT 50/80

RUSTY®  
PATHLIGHT 40/70

RUSTY®  
CONE

RUSTY® 40/70
rond

IP68, 3-polig 228730

229422 231230 229422 229423 229022

Aanvullende informatie over de producten  
van de RUSTY®-lijn is te vinden op: slv.com
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RUSTY® UP/DOWN
WL, rond
Art.nr.: 1004651
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* Typefouten en wijzigingen voorbehouden. Bestelling alleen voor zakelijke klanten mogelijk.

Verkrijgbaar bij uw vakhandel:

Licht is meer dan alleen helderheid; licht prikkelt onze zintui-
gen. We zijn daarom blij u als planners of installateurs met 
onze RUSTY®-lijn zeer unieke en tijdloos inzetbare lampen 
voor uw creatieve projecten in de buitenruimte te kunnen 
aanbieden. We wensen u veel succes bij het verwezenlijken 
van uw ideeën.


