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CREATING CREATING 
LIGHTING LIGHTING 
EXPERIENCES, EXPERIENCES, 
WITH YOU.WITH YOU.
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Frankfurt am Main
September 2020

Tegelij kertij d maakt licht een belangrij k deel 
uit van vormgeving met een ergonomische 
en psychologische invloed op het menselij k 
welzij n. Als moderne onderneming houden 
wij  van SLV fl exibel en innovatief rekening 
met deze omstandigheden, zonder daarbij  
onze partners en doelstellingen uit het 
oog te verliezen. Naast deze fl exibiliteit en 
ons ontwikkelingspotentieel vormt onze 
passie voor licht, en voor de mensen die 
met licht werken, de basis die nodig is om 
als sterke partner kwalitatief hoogwaardige 
verlichtingsoplossingen en eersteklas 
service te bieden. Nu en in de toekomst.

Het resultaat zij n innovatieve oplossingen 
op maat, die snel beschikbaar, compatibel 
en gemakkelij k te installeren zij n. Ons 
geavanceerde assortiment, de garantie-
toezegging, betrouwbare levering en hoge 
servicekwaliteit moeten ervoor zorgen 
zo min mogelij k tij d, arbeid en kosten op 
te leveren.

Ik wens u veel plezier bij  het lezen 
van ons nieuwe voorjaarsmagazine.

Beste lezers,
Bij na geen enkele branche ontwikkelt zich zo dynamisch 
als de verlichtingsbranche. Vanwege internationalisering, 
netwerkvorming, digitalisering en de discussie over 
energie-efficiëntie worden voortdurend innovatieve 
technieken op de markt gebracht – en daarmee 
interessante mogelij kheden. 

Onder het motto „Welcome home” nodigen we onze klanten, zakelij ke 
partners en het gespecialiseerde publiek uit zich bij  ons thuis te voelen in onze 
stand in hal 2 (feesthal). Hier vindt u op meer dan 1000 m2 interessante 
lichtconcepten voor woon-, werk- en verkoopruimtes, hotels, gastronomie 
en buitenterreinen. 

Jens Aertgeerts,
CSO, SLV Lighting Group
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LICHT BELEVEN. HET MAGAZINE

Licht is meer dan alleen helderheid. Vooral zonlicht 
heeft een positieve invloed op onze stemming. Zodra 
er onvoldoende of zelfs helemaal geen natuurlijk 
daglicht is, neemt kunstmatige verlichting die taak 
over en bezorgt ons een prettig gevoel. Voor het juiste 
lichteff ect is professionele planning dus erg belangrij k. 
Ωbij passende verlichtingstechniek nodig en, voor later 
gebruik, een vakman om die te installeren. SLV heeft 
alles wat de professional nodig heeft. In dit magazine 
vindt u een selectie van ons veelomvattende 360º- 
assortiment met boeiende en informatieve thema’s 
op het gebied van licht.

ONTDEK ONZE AR-APP. 
Om een beter idee te krij gen, is het mogelij k de 
gekozen SLV-lampen als 3D-modellen heel 
eenvoudig en realistisch virtueel op de geplande 
plaats van toepassing te zetten en uit te proberen. 
Meer informatie hierover vindt u op pagina 58.

SLV EXPERIENCE LIGHT-app gratis downloaden.
Download de gratis Augmented Reality App via iTunes 
Apple Store of Google Play Store op uw smartphone of tablet.

Scan de lampen met dit symbool 
in en bekij k met de AR-APP onmiddellij k 
hoe ze er in hun omgeving uitzien.
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Pendellamp  

PANTILO

Easy Install. 
Een, twee, drie - klaar is Kees. Hoe snel en  
eenvoudig SLV-lampen te monteren zijn, laten  
we u stap voor stap zien.
Pagina 30-31

Het draait allemaal om instelling.
Licht zoals u dat wilt, gewoon door te klikken.  
Met een CCT-Switch is de juiste kleurtemperatuur 
snel en flexibel in te stellen.
Pagina 32-33

Verlichtingsconcepten voor de handel. 
Van verkoopruimte tot belevenisruimte. Een  
individueel verlichtingsconcept zorgt voor de  
perfecte presentatie van producten en maakt  
dat ze er aantrekkelijk uitzien.
Pagina 34-37

Geselecteerde projecten.
Met succes afgesloten projecten zijn de beste  
referentie. Leer de projecten die ons na aan het 
hart liggen beter kennen – en ons tegelijkertijd.
Pagina 40-41

Duurzaamheid bij SLV. 
Wij nemen verantwoordelijkheid voor duurzaam  
omgaan met grondstoffen, zo goed mogelijk  
gebruik van materiaal en naleving van de kwaliteits-  
en milieunormen.
Pagina 42-43

Modulaire lichtoplossingen. 
De nieuwe vrijheid bij verlichtingsplanning: de mo-
dulaire downlight- en spotseries van SLV zijn aan te 
passen aan alle verschillende vereisten en wensen.
Pagina 44-45

SLV-lampen.
De highlights van het magazine. Of het nu zakelijk  
of particulier is, voor binnen of buiten: bekijk de veel-
zijdige toepassingsmogelijkheden van SLV-lampen – 
met alle technische gegevens.
Pagina 48-56

Buitenverlichting.
De SLV-buitenlampen maken van het buitenterrein 
een woonkamer in de openlucht. Ontdek onze 
nieuwe verlichtingsoplossingen, trends en prakti-
sche tips.
Pagina 12-19

Kabel- en railsystemen.
Lastige plafonds of meer speelruimte bij de  
lichtplanning? Beleef flexibiliteit op de hele rail.
Pagina 20-21

Horecaverlichting.
Aankomen. U prettig voelen. Willen blijven. Of het 
nu de lobby, de hotelkamer de bar of de hal is:  
de gasten zijn enthousiast over de SLV-lampen 
overal in het hotel.
Pagina 22-27

Railverlichting 
EURO SPOT 
TRACK DALI

Buitenverlichting 
ESKINA

INHOUD
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DE PERFECTE 
OPLOSSING: VOOR 
IEDEREEN EN ALLES.

Licht houdt ons bezig. En niet alleen ons, maar iedereen die 
met dit fascinerende medium werkt. Daarom creëren we unieke 
lichtervaringen. Samen met u! Al sinds meer dan 40 jaar is SLV 
een sterke partner voor elektriciens, installateurs, speciaalzaken, 
verlichtingsplanners en architecten. Dat komt niet alleen door 
onze eersteklas servicestandaard, maar ook door de betrouw-
bare kwaliteit, praktische planning en installatie en veelzij digheid 
van het productassortiment.
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Meer mogelijkheden. Met ons 360º-portfolio.
Elektriciens staan centraal bij onze onderneming. Hun feedback is 
daarom erg belangrijk voor ons. Zijn onze producten innovatief en 
gebruikersvriendelijk, is de kwaliteit goed en kan efficiënt gewerkt 
worden? Is de prijs-prestatieverhouding goed en zijn er voor elk 
toepassingsgebied - binnen en buiten - de juiste lampen? Uw 
antwoorden op al deze vragen helpen ons erbij ons productportfolio 
voortdurend te verbeteren.

ONE 60, WL, DALI
Art. nr.: 1002919

Omzet verhogen. Dankzij perfecte service.
Altijd bij de tijd, tijdschema’s op elkaar afstemmen en steeds 
een open oor voor de klanten – groothandels zijn meesters 
in modern management en wij zijn hun betrouwbare partner. 
Volledig geautomatiseerde bestelprocessen en administratieve 
procedures zorgen voor minimale kosten en snelle afhandeling. 
De digitale services van SLV vereenvoudigen daarbij de  
klantenservice, verkoop en inkoop. Bovendien zorgen onze 
bekende bestsellers voor een gegarandeerde omzet.

STERKE PARTNERSCHAP
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CREATIVITEIT: 
VAN NU AF AAN 
TE PLANNEN.

MEDO RING 60, PD, DALI
Art. nr.: 1002891

De stijlvolle allrounder.
Of het nu gaat om pendel-, 
opbouw- of inbouwvarianten – 
elektriciens en planners 
hebben met de modellen uit 
de MEDO-serie een groot 
aantal mogelijkheden. 

Planners en architecten zij n creatieve personen.
Ze hebben daarom telkens weer nieuwe inspiratie nodig. 
En precies daar komen wij  in het spel. 
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MY  
FAVORITE  
SLV  
PRODUCT

Ideeën tot leven brengen. Met de best mogelijke  
ondersteuning.
Met meer dan 3000 producten voor binnen en buiten hebben 
we voor u altijd de passende oplossing – ook als het gaat  
om ongewone ideeën. Daar komt nog bij dat juist in openbare  
instellingen professionele verlichtingsplanning inmiddels  
vanzelfsprekend is. Onze verlichtingsexperts staan daarbij ook 
externe planners met hun knowhow en advies graag met  
raad en daad terzijde. Want bij alle creativiteit moet betrouwbare 
planning gegarandeerd zijn en bij het budget passen.

Q-LINE®, PD, 2m, BAP, TRIAC
Art. nr.: 1000930

STERKE PARTNERSCHAP

„Alles volgens plan.”

Lars Heidrich, teamleider 
Lighting Design
„Tijdloos, universeel inzetbaar, 
met betrouwbare verlichtings-
techniek en ook nog een blik-
vanger – wanneer alles volgens 
plan moet verlopen, is de 
MEDO-serie mijn eerste keuze. 
Vooral de nieuwe variant, met 
DALI-aansturing en corona- 
effect, gebruik ik graag bij de 
planning van mijn projecten.”

MEDO 60 CORONA, CW, DALI
Art. nr.: 1001898
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Groothandels profi teren op verschillende manieren 
van de samenwerking met SLV: ze hebben 
steeds de nieuwste producten op voorraad en 
kunnen snel op de wensen van de klant reageren, 
projecten snel afhandelen en besparen op eigen 
opslagkosten. Bovendien zorgen onze bekende 
bestsellers voor de best mogelij ke omzet.

HET OUTDOORSEIZOEN 
  IS BEGONNEN. TĲ D VOOR 
 GOEDE ZAKEN.
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MOOI  
HIER  
BUITEN.

LICHT BELEVEN. HET MAGAZINE 
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Nieuwe verlichtingsoplossingen, die 
de avond en de stemming opvrolijken. 
Gezellig samen ontspannen in de natuur 
is helemaal de trend. SLV-buitenverlichting 
brengt licht in het donker en zorgt voor 
fascinerende en sfeervolle verlichting in 
de tuin, op het terras of rond het huis. 
Laat u door onze nieuwe verlichtingsop-
lossingen voor het buitenterrein inspire-
ren – en uw projecten met topkwaliteit 
en een grote productverscheidenheid 
stralen in het best mogelijke licht.

ESKINA FRAME OVALISK L-LINE OUT

Nieuwe verlich-
tingsoplossingen 
op alle paden.
Kijk uit naar onze 
nieuwe padlampen –  
verkrijgbaar vanaf 
zomer 2020.

NIEUW | OUTDOOR

Wegwijzers, ook in design.
Een bijzonder highlight van het 
nieuwe ESKINA-frame zijn de  
op allerlei manieren zwenkbare 
led-spots voor flexibele instelling 
van pad-, tuin- en gevelverlich-
ting. Met de CCT-Switch kan 
gekozen worden tussen een 
kleurtemperatuur van 3000 en 
4000K. Of het nu is om de paden 
te verlichten of dat prachtige 
bloembed van licht te voorzien: 
met beschermingsklasse  
IP65 is de lamp ideaal voor  
het buitenterrein.

Overal de trend.
De nieuwe OVALISK-familie laat 
met afgeronde glazen kappen 
en beschermingsklasse IP65 
paden, terrassen, balkons en 
toegangszones stralen in het 
modernste licht. Ze bestaat uit 
padlampen in twee verschillende 
formaten en eenvoudig en snel te 
monteren plafond- en wandlam-
pen (Easy Install). Uitgerust met 
CCT-Switch voor aanpassing van 
de lichtkleur (3000K / 4000K). 

Puristisch over de hele linie.
Elke liefhebber van puristisch 
design zal helemaal enthousiast 
zijn over de L-vormige L-LINE 
Out-serie. Met de CCT-Switch  
is de lichtkleur (3000K / 4000K) 
direct aan de lamp aan te passen. 
Perfect voor de verlichting van 
paden en opritten van modern 
geplande gebouwen en tuinen. 
Met beschermingsklasse IP65 
is de serie veelzijdig inzetbaar in 
het buitenterrein.
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Design in alle mogelijke 
vormen en kleuren.
Met actuele trends en 
speciale materialen zorgt 
SLV-buitenverlichting  
voor een modern accent 
op het buitenterrein. 

Roestige tijden.
Roest op het buitenterrein is 
helemaal de trend! Juist voor 
een stijl met een mediterraans 
tintje is de roestlook bij buiten-
verlichting niet meer weg te 
denken en komt in combinatie 
met hout, natuursteen, beton en 
witgewassen muren bijzonder 
goed tot zijn recht.

RUSTY
BIG WHITE 
Pagina 545

MANA OUT
BIG WHITE 
Pagina 660

LICHT BELEVEN. HET MAGAZINE 

Eyecatcher met rustieke charme.
Dankzij de bijzondere roestlook, door een 
speciale chemische behandeling van  
het gebruikte FeCSi-staal, is de RUSTY- 
serie een bijzondere blikvanger op het 
buitenterrein. Onze RUSTY-serie wordt 
vanaf oktober 2020 uitgebreid en ge-
completeerd met rechthoekige en ronde 
wandlampen van hetzelfde materiaal.

In alle richtingen fascinerend.
Flexibele lichtverdeling voor ingangen,  
gevels, balkons en terrassen: bij de  
elegante Up/Down- wandlampen van de 
serie MANA OUT is de uitstraalhoek van 
het licht aan te passen. De benodigde 
toebehoren worden meegeleverd. De 
led-wandlamp bestaat uit een aluminium-
constructie en is verkrijgbaar met 
een gloeilichaam van trendy roest- of 
antraciet kleurig metaal. 
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MY  
FAVORITE  
SLV  
PRODUCT

BENDO 80, Pole, TRIAC
Art. nr.: 231835

Stein & Co.: natuurlijk altijd trendy. 
Bij de keuze van buitenverlichting is materiaal met 
een natuurlijke charme altijd erg populair. Of het nu 
natuursteen of een houtlook is: ze passen goed in de 
omgeving en zijn toch een absolute blikvanger. De 
combinatie met onderdelen van metaal of glas zorgt 
voor een mooi contrast.

LISENNE
BIG WHITE 
Pagina 546

ARROCK
BIG WHITE 
Pagina 561

FLATT
BIG WHITE 
Pagina 569

Michael Spix, teamleider 
Innovation Management:

„Zelfs al heb ik niet elke staande  
lamp zelf verbogen, mijn favoriete 
lampen zijn die uit de BENDO- 
serie. Ze hebben in de categorie 
„Product Design” de Red Dot 
gewonnen, het begeerde  
kwaliteitskeurmerk voor goede 
vormgeving.”

„  Wilt u een designprijs 
voor de tuin?”

NIEUW | OUTDOOR

Stijlvol: natuursteen en glas.
De LISENNE-outdoorserie valt 
op door de mooie, discrete look. 
Daarbij worden handig twee 
populaire stijlen gecombineerd: 
een glazen kap in trendy rook-
glas look en een onderbouw 
van natuurlijk basaltsteen. Nog 
een stralend argument: door 
de ingebouwde E27-sokkel is 
de lamp geschikt voor led- en 
spaarlampen.

Natuursteen en roestvrij  
staal in volkomen harmonie.
De ARROCK-serie is een mo-
derne blikvanger, die dankzij 
het gekozen materiaal bijzonder 
goed beschermd is tegen corro-
sie. De indirecte verlichting zorgt 
voor sfeervol licht langs het pad, 
in de tuin of rondom het huis. De 
buitenlampen zijn in graniet en 
meerdere varianten en formaten 
verkrijgbaar – voor elke smaak 
en behoefte.

Houtlook – natuurlijk,  
voor een goed gevoel.
De FLATT-serie overtuigt met 
minimalisme en een natuurlijke 
houtlook. De robuuste armatuur 
van antracietkleurig aluminium 
van de buitenlamp zorgt voor 
een moderne touch. Als wand-
lamp, staande lamp, met en 
zonder sensor: met de instel-
bare kleurtemperatuur (3000K 
/ 4000K) en het indirecte licht 
zorgt de FLATT-serie voor een 
prettige atmosfeer.
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Kwaliteit in weer en wind. Onze buitenlampen overtuigen door hun 
hoge kwaliteit en lange levensduur. De twee belangrijkste aspecten 
voor lampen die het hele jaar buiten zijn. Wij verlichten wat verder nog 
belangrijk is. 

Buitengewoon robuust:  
hoogwaardig roestvrij staal. 
In ons assortiment SLV-buitenlampen vindt 
u bijzonder corrosiebestendige lampen van 
hoogwaardig roestvrij staal, zoals bij v. onze 
TRUST-serie. Of het nu regent of de zon 
schijnt: de grote weerstand van het materiaal 
zorgt ervoor dat de TRUST-buitenlampen 
overtuigen door hun lange levensduur. Dat 
noemen we kwaliteit op lange termijn.

Betrouwbare kwaliteit  
met 5 jaar garantie.

Met ons hooggekwalificeerde team 
internationale technici en ingenieurs 
zorgen we voortdurend voor kwali-
teit en blijven we investeren in ont-
wikkeling. Van energie-efficiënt tot 
weerbestendig: de SLV-buitenlampen 
worden altijd onderworpen aan 
strenge tests. We leveren niet alleen 
kwaliteit, we garanderen die ook.  
5 jaar lang.

• EMC-keuring (elektromagnetische 
verdraagzaamheid) 

• Fotometrische metingen
• Controle op ontvlambaarheid
• Materiaalanalyse door middel  

van röntgenfluorescentie
• Automatische opwarmingscontrole
• IP- en IK-keuringen
• Kunstmatig verweringseffect  

(zoutsproeicabine en klimaatkamer)

TRUST 60, Pole
Art. nr.: 228110
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IP44

IP23

65/67
IP

De IK-klasse: 
raak geschoten en niks aan de hand.
Bij het voetballen in de tuin een voltreffer 
geplaatst? Met de juiste IK-klasse maakt 
dat helemaal niet uit. De IK-beschermings-
graad geeft aan hoe groot de weerstand 
van de lamp is. Afhankelijk van de kracht  
van de inslag waar de armatuur minimaal 
tegen bestand moet zijn, zijn er in totaal  
10 beschermingsniveaus. Bij onze buiten-
lampen met beschermingsklasse IK 08  
kunt u bij v. met een 1,5 kg zware hamer 
vanaf 30 cm afstand op de lamp slaan. 
Maar wie doet dat nou?

Een nieuwe familie in de SLV-lampenwereld.
De ESKINA-serie geeft buitenverlichting een tijdloze 
look. Of het nu gaat om verlichting van paden,  
tuinen, balkons of een speciale verlichtingsdisplay 
op de gevel: voor elke toepassing is er een pas-
sende ESKINA-lamp. De complete serie kan naar 
keuze gebruikt worden met 3000K of 4000K. Met 
beschermingsklasse IP65 is de ESKINA-serie  
bovendien overal op het buitenterrein te gebruiken.

Lampen met een bewegingsmelder 
verlichten het buitenter rein wanneer dat 
nodig is en zorgen bij v. bij de ingang voor 
een vaste tred. De wandlamp uit de nieuwe 
ESKINA-serie heeft een bewegingssensor 
in de kleur van de behuizing. Zo spaart  
u energie en vermindert u lichtvervuiling.

ESKINA 80, Pole
Art. nr.: 1002907

DASAR® 270, EL, symmetrisch 
Art. nr.: 1002897
DASAR® 270, EL, asymmetrisch 
Art. nr.: 1002893

NIEUW | OUTDOOR

Effectieve sfeerverlichting 
vanaf de grond.
De ronde vloerinbouwlamp 
DASAR® 270 zorgt met  
premium-led en asymmetrische 
lichtverdeling voor een bijzonder 
mooie lichtambiance op het 
buitenterrein. Met beschermings-
klasse IP65/IP67 is de mooie 
vloerlamp perfect geschikt voor 
gebruik op open terrein of dicht 
bij het zwembad en de vijver. De 
lamp kan zelfs tegen kortstondig 
(af en toe) onderdompelen in wa-
ter. Met een slagvastheidwaarde 
van IK 08 is de lamp bovendien 
bijzonder robuust.

Daar kunt u van op aan! 
Lampen met deze beschermingsklasse  
zijn beschermd tegen spatwater. 

Op naar het gazon.
Voor op het gazon of langs het pad is  
minimaal deze beschermingsklasse nodig.

Watermoeras. 
Lampen met deze beschermingsklasse 
kunnen dicht bij vijvers en zwembaden  
geplaatst worden. Ook overstroming  
of kortstondige onderdompeling in water  
zijn geen probleem.

IP-beschermingsklassen: het regent. Nou en? 
Buitenlampen zijn blootgesteld aan regen, sneeuw en 
dooiwater. Voor zo goed mogelijk gebruik is daarom de IP-  
beschermingsklasse van de lampen bijzonder belangrijk. 
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Bestendig en flexibel.
Of het nu gaat om verlichting voor  
de planten, padlampen, verlichting 
op het terras of buitenverlichting voor 
vijvers of buitenmuren, de Plug & Play 
NAUTILUS- spot overtuigt door stand-
vastige kwaliteit. De lampkop is draai-
baar (360°) en zwenkbaar (180°) voor 
gerichte directe of indirecte verlichting. 

De NAUTILUS-serie bestaat uit een 
groot aantal uitvoeringen in verschil-
lende soorten, vormen en kleuren, met 
stekkers of open kabeleinde en met 
grondpin of montageplaat voor be-
vestiging aan de muur of op de vloer. 
Dankzij beschermingsklasse IP54/55 
en de corrosiebestendige armatuur is 
de vloerspot buitengewoon resistent.

TIPS VOOR STRALENDE 
DUURZAAMHEID.

NAUTILUS 10
SP, rond, QPAR51
Art. nr.: 229740

LICHT BELEVEN. HET MAGAZINE 

SLV-lampen zorgen voor langdurig plezier.  
Het maakt daarbij niet uit hoe u het buitenterrein wilt 
vormgeven: onze lampen zijn duurzaam, absoluut 
weerbestendig en eenvoudig en veilig te installeren. 
Wanneer rekening wordt gehouden met een paar  
belangrijke basisregels.
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INSTALLATIETIPS

• Let bij de planning van het tuindesign op de bescher-
mingsklasse van de lampen. Voor buitenterrein is  
minimaal beschermingsklasse IP44 nodig; IP55 is beter.

• Even belangrijk zijn corrosiebestendige materialen. 
Dat zijn bijvoorbeeld roestvrij staal, aluminium, koper 
en messing.

• De beste lichtbronnen zijn leds. Ze sparen energie en 
zijn veel duurzamer als de gebruikelijke, conventionele 
lichtbronnen.

Om buitenlampen lang te laten stralen:

Uniform design, zowel binnen als buiten.
De van aluminium en glas vervaardigde THEO-serie 
met de nieuwe staande lamp THEO PATHLIGHT 
omvat een groot aantal wand- en plafondlampen in 
verschillende kleuren, die zorgen voor een pret tige 
atmosfeer en effectieve en uniforme verlichting van 
het buitenterrein.

De led-vloerinbouwlamp ROCCI, met de ronde of 
rechthoekige corrosiebestendige kap van roestvrij 
staal (roestvrij staal 316L) en doorzichtige glazen 
afdekking, is met beschermingsklasse IP67 geschikt 
voor buitenterrein en inbouw dicht bij de vijver – of 
het nu gaat om het pad te verlichten, om accent-
verlichting of om een mooi designelement. Met een 
slagvastheidwaarde van IK 08 is de serie bijzonder 
robuust.

BIG THEO BEAM UP/
FLOOD DOWN
Art. nr.: 234515

BIG THEO
Art. nr.: 234525

THEO PATHLIGHT, DOUBLE
Art. nr.: 1002871

ROCCI 125, EL, rond
Art. nr.: 227600 

ROCCI 125, EL,  
rechthoekig 
Art. nr.: 227604 

Tip:
De uniforme look van de THEO-serie 
in de tuin kan dankzij de kubieke 
vorm ook binnen voortgezet worden. 
De puristische rechthoekige vorm 
past perfect in elke omgeving en bij 
elke stijl.

Tip:
Het is nodig onder de vloerinbouwspot een afvoer 
aan te leggen, zodat de spot geen vocht aantrekt. 
Plaats de vloerspot nooit op diepe plaatsen, maar  
op een effen of hoger gelegen oppervlak.

Tip:
De kabels niet in de grond begraven, zodat ze tegen 
vocht beschermd zijn en niet kunnen verweren. Om 
kortsluiting te voorkomen, bij aansluiting erop letten dat 
de verbinding van de grondspots met het elektriciteitsnet 
waterdicht is.
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PURI TRACK, 1F, Triple Track Set
Art. nr.: 143190

Het instapsysteem voor thuis.
Het PURI TRACK TRIPLE TRACKSYSTEM, 
dat bestaat uit 2 x 1 m 1-fase hoogvoltage-
rails plus toebehoren, drie tracklampen en 
drie GU10-verlichtingsmiddelen, beschikt 
over alle componenten voor de eerste  
inbouw op tot maximaal 2 m lengte. Het 
voordeel: er is maar één enkele netwer-
kaansluiting nodig. De spots zijn bovendien 
in te stellen op alle hoeken van het vertrek. 
Uit te breiden met 1-fase-systeem compo-
nenten en verschillende spots.

GEWOON FLEXIBEL 
BLIJVEN.

Veel verschillende mogelijkheden.
Vooral bij winkelinrichting, in bedrijfsgebouwen, 
restaurants, cafés of hotels zijn flexibele en verschil-
lende lichtoplossingen nodig. Onze railsystemen 
vervullen alle wensen op het gebied van meer 
speelruimte bij de planning – met stroomrails in  
verschillende lengtes, passende schijnwerpers  

en spots. En ze zijn uiteraard uitgerust met de mo-
dernste techniek. Meerdere lampen kunnen daarbij 
hun stroom betrekken van één enkele toevoerbron. 
Voor nog grotere flexibiliteit kunnen de lampen in 
verschillende richtingen worden ingesteld. De per-
fecte voorwaarde voor individuele vormgeving van 
de verlichting.

De driefasengeleiders in een rail 
kunnen onafhankelijk van elkaar 
worden aangebracht (bij v. voor 
spots, panelen en pendellampen). 
Deze drie stroomkringen kunnen 
apart bediend worden, wat 
aansturing van de verlichting in 
afzonderlijke ruimtes in de winkel 
mogelijk maakt (basisverlichting, 
kassaverlichting, accentuering 
van tentoonstellingsruimte). In de 
etalages kunnen voor overdag en 
’s nachts verschillende enscene-
ringen ingesteld worden.

KALU TRACK, 3F, TRIAC
Art. nr.: 153600

Het professionele systeem voor  
winkels en beursstands.
Inbouw, opbouw of afhanging: afzonderlijk 
inkorten of flexibel verbinden met T-, X-,  
lengte- en hoekverbindingen – de SLV  
3-fasen-tracksystemen hebben een oplossing 
voor elk soort vertrek. SLV heeft een uitge-
breide selectie passende spots voor  
elke trackversie en dus voor elk project de 
perfecte verlichting (hier onze bestseller 
KALU). Dat garandeert flexibiliteit bij de keuze 
van het juiste lumenpakket, de kleurweergave, 
kleurtemperatuur en uitstraalhoek.

DALI voor lichtaansturing.
De 3-fasen-rails zijn ook ver-
krijgbaar als DALI-versie (Digital 
Adressable Lighting Interface) en 
dus intuïtief aan te sturen. De inno-
vatieve verlichtingstechniek zorgt 
bovendien voor betrouwbaarheid, 
omdat DALI niet afhankelijk is van 
een merk en daardoor compatibel 
met alle bedieningsapparatuur. 
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PLYTTA, LV
rectangular 
Art. nr.: 1002865

PLYTTA, LV
rectangular
Art. nr.: 1002864

DURNO, LV
Art. nr.: 1002861

DURNO, LV
Art. nr.: 1002862

Rechthoekig en veelzij dig.
De rechthoekige PLYTTA led-panelen voor kabel-
systemen zorgen met tweedimensionaal licht 
voor uniforme verlichting. Naast de bekende spots 
met gericht licht is nu ook een lamp voor basisver-
lichting verkrij gbaar voor het kabelsysteem voor 
verblindingsvrij e verlichting. Of het nu op het 
plafond of de vloer is – het PLYTTA led-paneel 
straalt veelzij digheid uit.

Ingesteld op functioneel.
De ronde DURNO led-lampen voor het TENSEO- 
kabelsysteem zij n dankzij  het grote zwenkbereik 
van 40º bij zonder fl exibel in te stellen. Door de 
uitstraalhoek van 120° is deze led-lamp perfect 
als basisverlichting voor vertrekken of grote 
oppervlakken.

Oplossing voor veeleisende installaties.
Kabelsystemen zij n het beste systeem bij  lastige plafonds, bij  v. 
met houten balken, schuine daken, hoekige ruimtes, gewelfde 
of oneff en plafonds. Onze laagvoltage-kabelsystemen zorgen 
voor een bij zonder gezellige lichtatmosfeer. Ze bieden ruimte 
voor individuele verlichtingsconcepten en creëren ook bij  moei-
lij ke omstandigheden een lichtambiance die prettig aandoet.

Voor alles wat nodig is het juiste licht. Verlichting van verschillende 
vertrekken, goed geplaatste accenten of een eff ectieve productpre-
sentatie – de SLV rail- en kabelsystemen voldoen aan de eisen aan 
verlichtingstechniek, modern design en zo groot mogelij ke fl exibiliteit.

NIEUW | RAIL- EN KABELSYSTEMEN
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In hotels gaat het op de eerste plaats om het welzijn van de 
gasten. De juiste verlichting creëert daarbij een bijzondere ambiance. 
Niet alleen de hotelkamers stralen gezelligheid uit, ook voor de lobby, 
de bar, de hal en het buitenterrein zijn effectieve en slimme lichtcon-
cepten nodig. Want zelfs voor de hoogste eisen aan design geldt  
dat de verlichting modern en uitnodigend moet zijn – en tegelijkertijd 
de medewerkers in staat moet stellen efficiënt te werken.

EEN WELKOM  
GEVOEL VANAF HET 
EERSTE MOMENT.

NEW FLAT, WL, RGB
Art. nr.: 1003022

Kleurig en gewoon wonder-BAAR.
Het met led verlichte modulaire systeem  
NEW FLAT verleent de hotelbar een trendy 
loungekarakter. Vooral de kleurige instelbare 
RGB Smart-variant is een eyecatcher. Omdat 
door de kleurkeuze verschillende stemmingen 
gecreëerd kunnen worden. De actuele Zigbee® 
3.0-versie is geschikt voor integratie in een 
groot aantal andere systemen. Uiteraard is  
ook integratie in het SLV VALETO®-systeem 
mogelijk. Frame verkrijgbaar in de kleuren  
aluminium en wit.
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De eerste indruk telt.
Al in de hal moeten de gasten 
ontvangen worden door een 
prettige en vriendelijke lichtambi-
ance. De pendellamp PANTILO 
heeft een kap van verchroomd 
glas, die door de individuele  
samenstelling te combineren is 
tot een wolk van lampen. Ook  
in restaurants komt de op die 
manier de gecreëerde lichtam-
biance goed uit. 

HELIA AMBIENT 35, PD
Art. nr.: 1003435

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

PANTILO CONVEX 40, PD, E27
Art. nr.: 1003444

Inchecken bij perfect licht.
De HELIA 35-serie heet de gast welkom met haar puristische en zuivere vorm-
geving. Met het opzetstuk van acryl creëert ze een indirect, zacht en weldadig 
aandoend licht, dat toch helder genoeg is voor moeiteloos in- en uitchecken. 
De ingebouwde warmwitte Premium-led van 7,5 W zorgt voor bijzonder 
goede kleurweergave (CRI>90). Een geïntegreerde con stante stroom driver 
zorgt voor de stroomtoevoer. De lamp is verkrijgbaar in zwart en wit.

De ster in de lobby.
De ONE-serie verleent de lobby of het 
restaurant door het modern aandoende 
cirkelvormige design iets speciaals. Ze 
valt vooral op door het met DALI dimbare 
indirecte licht. De lichttemperatuur van de 
ONE-serie kan met een CCT-Switch naar 
keuze van tevoren ingesteld worden op 
3000K of 4000K. 
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QUAD FRAME 19
WL, TRIAC
Art. nr.: 1003468

Net als thuis, maar dan mooier. De hotelkamers staan centraal in 
een hotel. Ze worden meestal ’s avonds of ’s nachts gebruikt. Des te  
belangrijker is sfeervolle basisverlichting en functionele leesverlichting 
voor een prettig aandoende ambiance. En het is dan wel handig 
wanneer de lampen op de kamer ook nog een clevere extra functie 
hebben, zoals bij v. opladen van de mobiele telefoon of laptop.

Zichtbaar goede stijl.
Om ervoor te zorgen dat de gasten zich prettig 
voelen in de hal, mag het licht niet te helder of te 
donker zijn. De wandlamp QUAD FRAME zorgt  
met haar prettig aandoende, dimbare licht voor 
gezelligheid, oriëntatie en een veilig gevoel. QUAD 
FRAME beschikt over vast ingebouwde leds met 
eersteklas drivers en een hoge kleurweergave- 
index (CRI>90). Verkrijgbaar in drie verschillende 
formaten.
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QUADRASS SPOT
WL, E27
Art. nr.: 1003428

QUADRASS
PD, E27
Art. nr.: 1003432

SOMNILA SPOT
WL
Art. nr.: 1003458

SOMNILA FLEX
WL
Art. nr.: 1003459

Multifunctioneel gezellig.
De nieuwe Bedside-wandlamp SOMNILA 
SPOT is plaatsbesparend en ziet er tege-
lijkertijd stijlvol uit. Omdat het niet alleen 
een wandlamp is, maar ook een steun en 
oplaadstation voor de mobiele telefoon 
met een usb-oplaadfunctie. Het verblin-
dingsvrije warmwitte achtergrondlicht 
(3000K) met corona-effect op de muur 
zorgt voor gezelligheid. De extra led-spot 
is afzonderlijk als leeslamp te gebruiken. 
Ook verkrijgbaar met decoratieve stoffen 
lampenkap.

Spot aan voor tijdloos design.
De decoratieve Bedside-wandlamp QUADRASS Spot met rechthoekige 
glazen kap in frosted look en chroomkleurige basis zorgt voor een prettige, 
verblindingsvrije basisverlichting. De lamp kan voorzien worden van een 
E27-lichtbron inclusief led-leeslamp. De wandlamp is ook zonder leeslamp 
verkrijgbaar, met witte of zwarte basis. Voor een uniforme look beschikt het 
SLV-assortiment over bijpassende QUADRASS-pendellampen. 
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ABRIDOR POLE 100
Art. nr.: 1002992

LICHT BELEVEN. HET MAGAZINE 

Bezienswaardig design,  
al van buiten.
De in 2019 nieuw geïntroduceerde 
outdoorfamilie ABRIDOR van 
aluminium met poedercoating 
valt op door het rechtlijnige 
design. Of het nu wandlampen 
zijn of staande lampen voor 
verlichting van het park of de 
paden: met beschermingsklasse 
IP55 zijn de lampen ideaal voor 
het moderne buitenterrein van 
het hotel. De draaibare lampkop 
maakt het mogelijk de lamp 
op speciaal gekozen plaatsen 
te richten en die afzonderlijk te 
verlichten. 

Buitenlampen voor blijvende herinneringen.
Naast veilige markering van het pad, biedt  
SLV-outdoorverlichting allerlei mogelijkheden voor  
betoverende verlichting van ingangen, opritten,  
terrassen en muren, die perfect past bij de bouwstijl 
van het hotel. 
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GALEN 120
SP
Art. nr.: 1003448

PEMA® 
WL
Art. nr.: 1003454

NIEUW | HOTEL, RESTAURANT, CATERING, CAFÉ

Upgrade voor de hotelwand.
De PEMA®-wandlamp is nu ook in led-versie ver-
krijgbaar. De lamp beschikt over een CCT-Switch 
voor instelling van de kleurtemperatuur (naar keuze 
3000K of 4000K). Dankzij de verbeterde bescher-
mingsklasse IP65 is de lamp het best geschikt voor 
indirecte verlichting van hotelwanden. Verkrijgbaar 
in zilvergrijs en zwartgelakt aluminium.

Slank profiel, uitgebreide toepassingsmogelijkheden.
Als wallwasher, voor het highlighten van zuilen of voor de ver-
lichting van displays: het 120 cm lange outdoorprofiel GALEN 
accentueert de verlichting op het buitenterrein van het hotel. 
Het is uitgerust met krachtige hoogvoltage-leds en heeft be-
schermingsklasse IP65. De CCT-Switch van de nieuwe versie 
maakt kiezen van de kleurtemperatuur heel eenvoudig. Door 
de al bevestigde montagehouder kan de SLV GALEN direct 
aan de muur, het plafond of op de vloer geïnstalleerd worden.
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EFFICIËNT WERKEN 
   IS UITERST BELANGRĲ K – 
 EN HEEL EENVOUDIG.

Elektriciens zij n altij d heel dicht in de buurt – bij  
de klanten en bij  het product. Daarom hecht 
u natuurlij k groot belang aan weldoordachte op-
lossingen, die niet alleen overtuigen door nieuwe 
technologie maar ook door eenvoudig gebruik. 
Wanneer de prij s en het veelzij dige aanbod dan 
ook nog goed zij n, is dat natuurlij k extra prettig.
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OP DE 
PLAATS, 
AF.

Bevestigingsplaat losmaken: 
Druk gewoon de „Easy-Click-
System”-sluiting met veersys-
teem naar binnen. Vervolgens 
de contactdoos voor de 
stroomvoorziening losmaken.

Snel monteren: 
Door de led-lichtmodule in de 
bevestigingsplaat te drukken, 
met behulp van het „Easy-Click-
System”, wordt de mechanische 
verbinding tussen beide compo-
nenten tot stand gebracht. 

Aandoen en klaar is Kees. 
Bij zonder mooi daarbij  is het 
corona-eff ect, dat zorgt voor 
een stralende achtergrond. Voor 
gezellige, indirecte verlichting.

Razendsnel bevestigd: 
De bevestigingsplaat wordt 
met schroeven en pluggen 
aan het plafond gezet. 

Eenvoudig verbinden:
Verbind daarna de contactdoos 
voor de stroomvoorziening met 
de led-verlichtingsmodule.

Aansluiting van de 
elektriciteitsleiding: 
Snel en eenvoudig aansluiten 
op het Quick Terminal-blok. 

In een handomdraai de juiste 
lichtambiance: 
Met de CCT-Switch kan snel en 
fl exibel de instelling van de kleur-
temperatuur, 3000 kelvin (warm 
wit) of 4000 kelvin (neutraal wit), 
worden gekozen.

De MEDO-serie van 
SLV is een veelzij dige 
klassieker, die ge-
makkelij k en snel te 
installeren is. 

In vij f minuten gemonteerd. Snelle afwikkeling van 
projecten, goed werk en tevreden klanten – so easy 
besparen de SLV-lampen tijd, geld en moeite bij 
installatie. Omdat effi  ciëntie altij d loont. 
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Aandoen en klaar is Kees. 
De ENOLA-wandlamp straalt 
naar boven en beneden veel 
effect uit.

Bevestiging aan de wand:
Schroef de bevestigingsplaten 
aan de wand – met de bevesti-
gingsschroef naar beneden en de 
praktische leisleuf naar boven.

Snel en eenvoudig aansluiten: 
Sluit de elektriciteitsleiding met 
snelverbindingsstekkerdoos aan 
op het Quick Terminal-blok.

Gemakkelijk verbinden: 
De contactdoos voor de stroom-
voorziening wordt door een 
insteeksysteem verbonden met 
de led-lichtmodule.

Lichtambiance naar keuze: 
Met de CCT-Switch kan de in-
stelling van de kleurtemperatuur, 
3000 kelvin (warm wit) of 4000 
kelvin (neutraal wit), worden 
gekozen.

Nauwkeurig en veilig 
verbinden: 
Bij  aanbrengen van het gloei-
lichaam wordt de lamp in de 
praktische leisleuf aan het boven-
einde van de bevestigingsplaat 
gehangen. 

Tot slot vastzetten: 
Schroef het gloeilichaam en de 
bevestigingsplaat aan elkaar.

De puristische 
wandlampen uit de 
ENOLA-serie zij n 
net zo eenvoudig en 
snel te bevestigen.

Bij  veel projecten dringt 
de tij d. Wanneer het 
snel gebeuren moet, 
hebben de SLV-lampen 
een doorslaggevend 
voordeel. Ze zij n in een 
handomdraai geïnstal-
leerd en op tij d klaar. 
Of zelfs eerder.
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Bij  welk soort licht iemand zich prettig voelt, is zoals 
bekend een subjectieve zaak. Dankzij  de led-tech-
nologie zij n de mogelij kheden op dat gebied vrij wel 
grenzeloos – dat maakt de keuze van het juiste licht 
er niet eenvoudiger op. Het is daarom belangrij k 
u eerst af te vragen welke sfeer het best past bij  wat 
u nodig heeft en dan te besluiten voor de passende 
kleurtemperatuur. Gaat het er in het hotel om de 

gasten in een gezellige lobby te ontvangen of wilt 
u misschien een moderne werkplek verlichten? 
Flexibiliteit is het grote pluspunt van CCT-Switches. 
Daarom rusten we steeds meer SLV binnen- en 
buitenlampen uit met deze kleine maar erg prakti-
sche schakelaar. Voor bevestiging wordt met de klant 
gewoon ter plaatse het gewenste licht ingesteld – 
helemaal naar wens en passend bij  wat nodig is.

Perfecte lichtambiance door gewoon te klikken.
Met een CCT-Switch is de juiste kleurtemperatuur 
snel en fl exibel in te stellen. Steeds meer SLV-lampen 
overtuigen door deze praktische feature.

WARM OF KOUD, 
MAAR VOORAL 
FLEXIBEL

ONE 80
PD, DALI
Art. nr.: 1002911

Maak plaats voor de-
sign en functionaliteit.

De ONE-lamp met haar cirkelvormige 
moderne look geeft elke ruimte 
een upgrade. Het met DALI dimbare 
licht verspreidt een aangename, 
stemmige atmosfeer. Ook als Single- 
pendellamp en wandlamp verkrij g-
baar in verschillende formaten. Vanaf 
herfst 2020: Double-variant met 
Up/Down-functie, een tafellamp 
en tracksysteemlampen (40 cm, 
naar keuze 3000K of 4000K), die 
door middel van een adapter 
kunnen worden geïntegreerd in 
het 3-fase-DALI-railsysteem.
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4000K3000K

De defi nitie van Correlated Colour Temperature – 
oftewel CCT – is „de stralingstemperatuur volgens 
de wet van Planck, die hoort bij  een bepaalde kleur 
van het licht dat wordt afgegeven door de stralings-
bron”. Of, eenvoudiger gezegd, hoe geel of hoe 
blauw het licht eruitziet. De kleurtemperatuur wordt 
gemeten in kelvin en ligt over het algemeen tussen 
2200 en 6500K. Typerende lichtkleuren zij n:

Warm wit: 
CCT minder dan 3300K, bij  v. kaarsen 
of gloeilampen
Neutraal wit: 
CCT 3300 tot 5000K, bij  v. de SLV ONE-serie
Koud wit (daglicht wit): 
meer dan 5000K, bij  v. SLV VALETO® LED Panel, 
Outdoor Beam

CORRELATED COLOUR TEMPERATURE

Grotere beslissingsvrij heid.
De lichtkleur van de AINOS kan voor inbouw gewoon 
met de CCT-Switch veranderd worden van 3000K 
in 4000K – van warm wit in neutraal wit, afhankelij k van 
de plaats waar hij  wordt gebruikt en de voorkeur van 
uw klant.

TECHNIEK | CCT-SWITCH

AINOS 
CW SENSOR, square
Art. nr.: 1003451

LIPSY 40
CW, Drum, DALI
Art. nr.: 1002940

Elegantie in een nieuwe vorm.
De SLV AINOS is een robuuste, 
waterdichte opbouwoplossing, 
naar keuze met of zonder sensor. 
De nieuwe rechthoekige versie 
van de wand- en plafondlamp 
van aluminium is met bescher-
mingsgraad IP65 perfect voor 
buitenterrein of badkamers. Met 
de CCT-Switch kan gekozen 
worden tussen een kleurtempe-
ratuur van 3000K tot 4000K. 
Het lichtvlak met 18 W led wordt 
stij lvol omkaderd door een ge-
lakte behuizing. 

Slanke perfectie.
De uit staal en een kunststofaf-
dekking bestaande wand- en 
plafondlamp uit de LIPSY DRUM 
DALI-serie is veelzij dig inzetbaar. 
De lamp zorgt met een brede uit-
straalkarakteristiek en krachtige 
led voor homogene verlichting. 
Voor de lichtkleur kan geschakeld 
worden tussen 3000K en 4000K. 
Directe aansluiting op DALI-licht-
regeling mogelij k. Verkrij gbaar in 
meerdere behuizingsformaten.
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DE JUISTE KLEUR-
WEERGAVE, PERFECT 
GEËNSCENEERD.
Overal een perfecte presentatie van producten en verkoopruimtes. 
Inkopen doen moet vandaag de dag een belevenis zijn! Of het nu  
gaat om sfeervolle verlichting van de ruimte of om een opvallende  
accentverlichting: een individueel verlichtingsconcept met de  
passende kleurtemperatuur doet producten zo goed mogelijk tot  
hun recht komen en laat ze er begerenswaardig uitzien.
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Accentuering op het hoogste niveau.
De EURO SPORT TRACK DALI-serie valt 
op door de slanke en tij dloze look, de hoge 
lichtopbrengst, de kleurweergave-index 
> 90 en de DALI-compatibiliteit. De draai- 
en zwenkbare hoogvoltage led-spots in 
compacte uitvoering zij n verkrij gbaar met 
bij passende adapter voor het 3-fasen-DALI- 
railsysteem. In de cilindrische lampkop is 
in de fabriek de led-lichtbron ingebouwd. De 
EUROSPOT is verkrij gbaar in meerdere 
behuizingkleuren, formaten en uitstraalhoeken 
en ook als Non-DALI-versie.

Stralende prestaties met DALI.
De in meerdere kleuren voor de behuizing 
en het licht verkrij gbare STRUCTEC-spot 
zorgt voor kwalitatief bij zonder goede kleur-
weergave (CRI>97). Dankzij  de bij passende 
adapter is hij  geschikt voor integratie in het 
3-fasen-DALI-railsysteem en hij  is uitgerust 
met een krachtige COB led-module. De in-
gebouwde DALI-componenten en de kleur-
temperaturen maken dat de spot ideaal is 
voor professioneel gebruik en kleurgetrouwe 
verlichtingsconcepten in boetieks en winkels. 
Ook de Non-DALI-versies zij n veelzij dig inzet-
baar en overtuigen door hun bij zonder hoge 
kleurweergave-index, verschillende kleurtem-
peraturen (3000K/4000K) en diverse uitstraal-
hoeken.

Juist bij Shop en Retail  is het licht-
concept doorslaggevend. De juiste 
lichtkleur en -intensiteit hebben een 
positieve invloed op het koopgedrag en 
hoe de klant zich voelt. Een vriendelijke 
atmosfeer in de ruimte zorgt ervoor dat 
klanten zich prettiger voelen en langer in 
de winkel blijven. De producten worden 
perfect gepresenteerd en kleuren en 
materialen zien er natuurlijk uit. 

Bij de verlichting van producten speelt de 
juiste kleurtemperatuur een belangrijke 
rol. Of het nu gaat om verse of aantrekke-
lijke producten, ze hebben allemaal een 
passend lichtconcept nodig.

EURO SPOT TRACK
3F, DALI, 255 mm
Art. nr.: 1002665

STRUCTEC
3F, DALI
Art. nr.: 1003026

De afkorting CRI staat voor 
„Color Rendering Index” en 
betekent kleurweergave-index. 
De waarde houdt in dat de 
kleurweergave van een kunst-
matige lichtbron opvalt in 
vergelij king met het daglicht. 
De hoogste waarde bedraagt 
100. Hoe hoger dus de CRI is, 
hoe realistischer de kleuren er-
uitzien op een verlicht oppervlak. 
Veel van onze lampen hebben 
bij  v. een CRI-waarde > 90, 
zodat kleuren er als echt uitzien.

KLEUREN EN 
MATERIALEN 
GOED ZIEN: COLOR 
RENDERING INDEX.

TECHNIEK | CRI | SHOP
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Brengt kwaliteit aan het licht.
De juiste accentverlichting voor perfecte productpresentatie, 
schitterende kleurweergave en goed herkenbare materiaal-
eigenschappen. 

STRUCTEC ZOOM
3F
Art. nr.: 1002656

Optimaal geënsceneerd. 
Om ervoor te zorgen dat de 
kleuren van de producten zo goed 
mogelijk weergegeven worden, 
moet het licht in de winkel net 
als zonlicht alle kleuren uit het 
kleurenspectrum bevatten. Op 
die manier zien de kleuren van 
de verlichte, tentoongestelde 
producten er natuurlijk uit en 
wordt voorkomen dat ze bij dag-
licht voor een verrassing zorgen. 

Flexibele hoek met zoom.
De in meerdere kleuren verkrijgbare STRUCTEC 
ZOOM, met bijpassende adapter voor het 3-fasen 
hoogvoltage-railsysteem is uitgerust met een 
krachtige COB led-module, die door de CRI van  
>90 uitstekende kleurweergave mogelijk maakt. 
Een extra feature is de mogelijkheid de uitstraling 
van de STRUCTEC ZOOM traploos in te stellen  
van 25° tot 60°.

LICHT BELEVEN. HET MAGAZINE 
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SUPROS 
PD
Art. nr.: 1003275

SUPROS 
DL
Art. nr.: 1003301

Perfecte presentatie 
gemakkelij k gemaakt.
Veelzij dige toepassingsmoge-
lij kheden, uitstekende led-tech-
niek, overtuigend design: de 
SUPRO-productfamilie is ideaal 
voor vervanging van energie-
verslindende conventionele 
verlichtingssystemen. De breed 
uitstralende refl ector is zonder 
gereedschap te vervangen door 
afzonderlij k verkrij gbare refl ectoren 
met een kleine uitstraalhoek. 
Door de in de fabriek ingebouwde 
led-driver zij n alle lampen uit 
de serie geschikt voor directe 
aansluiting op een netspanning 
van 230 V.

TECHNIEK | CRI | SHOP
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WIE PLANT VOOR DE 
  LANGE DUUR, MOET OOK
 DUURZAAM DENKEN.

Architecten en verlichtingsplanners profi teren 
bij  hun werk niet alleen van ons veelomvattende 
aanbod, maar ook van de knowhow van onze 
experts. Alle details van de planning kunnen 
tij dens het hele proces worden ingezien en geen 
enkele vraag blij ft onbeantwoord. Want creativiteit 
is voor ons ook altij d het resultaat van goede 
samenwerking.
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Betoverend mooi licht voor de Sonnenalp. Ter gelegenheid 
van het 100-jarig jubileum in 2019 werden alle openbare terreinen 
van de Allgäuer 5-sterrenresorts gerenoveerd. Ze stralen nu met 
nieuwe glans. Natuurlij k met SLV.

SONNENALP RESORT.
EEN PROJECT WAAR 
WE TROTS OP ZIJ N.

Ondergaan in het perfecte licht.
In 2014 werd op de plaats waar 
in 1956 het eerste hotelzwembad 
van Duitsland werd gebouwd een 
moderne, vriendelijke waterwereld 
voor kinderen gecreëerd. De lampen 
maken een blikvanger van de houten 
panelen. Een mooi gezicht, dat de 
dag aan het zwembad nog leuker 
maakt. De ogen van groot en klein 
stralen om strijd met de led-spots. 

De gevel straalt bij  aankomst.
Een van de grootste projecten was de buitengevel. Voor de 
donkere aanblik kwam een nieuwe look van larikshout in de 
plaats. Het was de moeite waard die perfect te verlichten – 
en onze SLV-lampen waren uiteraard de eerste keuze. Ze 
verlichten niet alleen de gevel, maar zorgen ook voor een 
uniforme look en de passende lichtoplossing voor elk onder-
deel van het resort. Dat dankzij  de modernste led-technologie 
daarnaast ook aanzienlij k werd bespaard op energie zorgde 
bovendien voor een betere klimaatbalans.

LICHT BELEVEN. HET MAGAZINE 
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Ontspannen lichtambiance 
in de panoramasauna.
In 2018 werd in het kader van het nieuwe 
16.000 m² grote wellnesspark de 
nieuwe natuurspa gecreëerd. De lampen 
van SLV passen perfect bij deze rust 
en ontspanning uitstralende ambiance. 
Ondanks de decoratieve verlichting van 
het natuurhout van het saunalandschap 
leiden de lampen niet af van het indruk-
wekkende panorama van de Allgäuer 
bergwereld.

Warme ontvangst bij  de hoofdingang.
In 2018 kregen de ontvangsthal en de entree een 
nieuw jasje. Het lichte natuurhout wordt nu perfect 
verlicht door de SLV-lampen, die de gasten met warm 
licht ontvangen. Deze warmte is ook te vinden in 
het karakter van het hotel. De gasten kunnen tij dens 
hun hele verblij f genieten van de hartelij kheid van 
de medewerkers. 

Modern Lighting Design was een onder-
deel van het getoonde hotelproject bij  uit-
stek. Planning van de verlichting zou altij d 
een elementair onderdeel van de planning 
van gebouwen moeten zij n, omdat het 
zichtbare voordelen heeft voor objecten 
voor commercieel gebruik en particuliere 
woningen. Om dat te kunnen doen zij n 
er moderne lichtplanningstools, waarmee 
het mogelij k is gebouwen, ruimtes en 
buitenterrein voordelig en energie-effi  ciënt 

te verlichten. Daarvoor wordt bij  de plan-
ning steeds rekening gehouden met de 
architectuur, het gebruik van de ruimte en 
het voor het gebruik benodigde lichteff ect.

Om u te helpen bij  de lichtplanning met 
SLV-producten kunt u onze producten 
plannen met de Relux en Dialux-program-
ma’s. Ons Lighting Design-team van 
experts staat u op projekte@slv.de bij  
vragen graag te woord.

ELK PROJECT PROFITEERT VAN GOEDE PLANNING

TECHNIEK | FAVORITE PROJECTS
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GROEN 
LICHT 
VOOR 
DUUR-
ZAAM-
HEID.
Ontwikkeling van hulpbronnenefficiënte 
verlichtingstechniek. Een vast onderdeel van onze 
duurzaamheidsstrategie. Om waardevolle hulpbronnen 
te sparen en het milieu zo min mogelij k te belasten, 
voldoen we bij het winnen en verwerken van onze 
grondstoff en aan hoge milieunormen. 
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SLV NACHHALTIGKEITSBERICHT 2017 | Nachhaltigkeit bei SLV

Bei SLV verstehen wir Nachhaltigkeit als ausgewogenes Zusammenspiel der drei Bereiche Wirtschaft, 

Umwelt und Gesellschaft. Nur unter deren Berücksichtigung entlang aller Prozesse unseres Kernge-

schäfts können wir dafür sorgen, als Unternehmen langfristig erfolgreich zu sein, ohne unsere Leis-

tung auf Kosten der Gesellschaft oder der Umwelt zu erbringen. Des Weiteren stellt uns unsere inter-

nationale Geschäftstätigkeit vor die Herausforderung, diesen Werten gegenüber den unterschied-

lichsten Stakeholdergruppen nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt, gerecht zu 

werden. Durch verantwortungsvolle Unternehmensführung, die stetige Verbesserung unseres 

energieeffizienten Produktportfolios sowie das Sicherstellen der Arbeitssicherheit und Gesundheit 

unserer Mitarbeiter und Geschäftspartner tragen wir dazu bei, negative Auswirkungen unserer 

Tätigkeit zu minimieren und positive zu verstärken.

NACHHALTIGKEIT BEI SLV

DUURZAAMHEID

Ook voor de verpakkingen van 
de SLV-lampen en de bijbe-
horende toebehoren hechten 
we waarde aan recycleerbaar 
materiaal. We vermijden plastic 
en gebruiken wanneer dat 
mogelijk is papier en karton.

We leggen het accent op led-verlichting. 
Omdat led in vergelij king met traditionele verlichtings-
middelen niet alleen duurzamer is, maar ook tot 90 % 
minder energie verbruikt. Dat brengt het stroomver-
bruik terug en levert dus een belangrij ke bij drage aan 
spaarzaam gebruik van hulpbronnen en bescherming 
van het milieu. 

Ook in de toekomst zullen we in onze laboratoriums en op onze 
ontwikkelingsafdelingen werken aan duurzame verlichtingstechniek. 
Met een lange levensduur, energiebesparend en duurzaam – dat is 
milieu- en klantvriendelij k.

Recycling: altij d goed 
voor het milieu.
Met de kringloopgedachte in 
het achterhoofd vervangen we 
zoveel mogelij k primaire grond-
stoff en door secundaire grond-
stoff en, dat wil zeggen gerecy-
cleerde grondstoff en. We willen 
bij dragen aan vermindering van 
de hoeveelheid afval en reststof-
fen, zoals  de enorme hoeveel-
heid plastic afval die in het milieu 
terechtkomt.

Met dit als stimulans hebben 
we bij voorbeeld onze SPIKE-, 
RUBA- en SIMA-producten 
ontwikkeld met gerecycleerde 
kunststof in plaats van met on-
bewerkt materiaal. Het aandeel 
secundaire grondstoff en vormt 
daarbij  ongeveer een kwart 
van het totale materiaalgebruik. 
Op die manier kunnen we ga-
randeren dat de producten stap 
voor stap duurzamer worden en 
daarbij  kwalitatief hoogwaardig 
zij n en lang meegaan.
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FAVORITE 
SLV 
PRODUCT
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Daniela Houben, 
mediadesigner
„Wat ik op prij s stel bij  de 
NEW TRIA-downlightserie zij n 
de verschillende kleuren van 
de behuizing en de formaten, 
die verkrij gbaar zij n met vast 
ingebouwde leds of fi tting. 
Eén familielid ontbrak nog: 
de 68-versie in wit, 2700K. 
Et voilà – hier is hij  dan!”

„Een grote familie 
blij ft bij  elkaar. En 
daarbij  komt het 
niet aan op een 
familielid meer of 
minder.”

ONEINDIG VEEL 
MOGELIJ KHEDEN. 
IN SERIE.

Grote vormgevingsvrij heid bij  minimale kosten voor de projecten.
Kies tussen verschillende formaten, lenzen en verlichtingstechnieken, 
behuizingskleuren en refl ectorvarianten, decoratieve ringen in verschillende 
kleuren, zwenkbare en vaste versies, verschillende vermogensklasses en 
uitstraalkarakteristieken. Alles is mogelij k. Bij  alle individualiteit zij n er ook 
een paar gemeenschappelij ke highlights: alle varianten beschikken over 
een Philips-led in de lichtkleuren 2700K/3000K/4000K, een kleurkwaliteit 
CRI>90, UGR>19 en IP44 aan de voorzij de. Ze zij n naar keuze als gewone 
Switch on/off  variant, dimbare versie of met DALI-lichtregeling verkrij gbaar.

Altij d de passende oplossing. Alle pro-
jecten zij n anders. Net als onze modulaire 
downlight- en spotseries. De veelzij dige 
lampen zij n precies volgens de planning en 
ruimtelij ke omstandigheden te confi gureren. 
Dankzij  het modulariteitsprincipe en een 
uitgebreide keuze aan lichtmodules is er voor 
elke behoefte een passende lichtoplossing. 
Ondanks het grote aantal mogelij kheden 
ontstaat daarbij  altij d een uniform, harmonieus 
designconcept.

NEW TRIA 68
Art. nr.: 1003066
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DOWNLIGHT- & SPOTSERIES

De formaten en prestaties
Downlights zij n verkrij gbaar in zeven verschillende inbouw-
formaten (68-75 mm tot 176-186 mm) en met verschillende 
uitgangsvermogens (10 W-40 W). De uitstraalhoeken kunt 
u zelf kiezen (20°, 40° of 55°). Dat maakt de spots zowel 
geschikt voor gebruik voor het verlichten van grotere opper-
vlakken, als voor plaatselij ke accentverlichting. Daarvoor zij n 
verschillende eff ectfi lters (frosted/prismatisch/elliptisch) als 
toebehoren verkrij gbaar.HET KOELLICHAAM

De lage warmteontwikkeling 
heeft een positief eff ect op de 
levensduur van de led-chips 
en de lichtkwaliteit. 

DE REFLECTOR MET 
PHILIPS LED-GLOEILICHAAM
De beste lichtkwaliteit voor 
alle toepassingen: dankzij  
de meest geavanceerde 
Chip-on-Board-technologie (CoB) 
voor het meest effi  ciënte systeem.

DE BEHUIZING
Uniform design voor de vaste 
of instelbare cardanische 
versie. De behuizing met 
koellichaam is naar keuze 
verkrij gbaar in de standaard 
kleuren wit en zwart.

VRIJE KEUZE
Het buitenpaneel is voor alle 
formaten verkrij gbaar in wit, 
zwart en chroom. 

DE VEERBEVESTIGING
De downlights zij n voor gemakkelij ke 
installatie uitgerust met een veerbeugel. 
Voor inbouw zonder gereedschap. 

DE DECORATIE
De zichtbare afsluiting van de 
refl ector is voor alle formaten 
verkrij gbaar in wit, zwart of 
chroom.

Verkrij gbaar 
vanaf herfst 2020
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 DIVERSITEIT IN ELKE VORM.
VEELZĲ DIGHEID VOOR 
   ELK PROJECT.

Outdoor, indoor, pendellamp, downlight, CCT-
Switch, corona-eff ect, sensor, IP67, lobby en nog 
veel meer: SLV-lampen zij n veelzij dig in elke vorm. 
Voor allerlei toepassingsgebieden.
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MANA OUT  
WL

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 12W
Dimbaar: Triac C, Triac L 
IP65
L/B/H: 16/16/9,3 cm
650lm · 3000K · CRI>80 

LISENNE 40/70  
Pole, E27

230V ~50/60Hz
IP54
Ø/L/B/H: 12/17/17/40 cm
Ø/L/B/H: 12/17/17/70 cm

RUSTY® 40/70  
Pole, E27

230V ~50Hz
IP55
Ø/H: 19/40 cm
Ø/H: 19/70 cm

ONE 60  
WL, DALI

220-240V ~50/60Hz | 600mA
Systeemvermogen: 25W
Dimbaar: DALI 
Ø/D: 60/8 cm
1400/1500lm · 3000/4000K · CRI>80

MEDO RING 60  
PD, DALI

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 34W
Dimbaar: DALI
Ø/H: 60/8 cm

Q-LINE®  
PD, 2m, BAP, TRIAC

220-240V ~50/60Hz | 900mA
Systeemvermogen: 85W
Dimbaar: Triac L
L/B/H: 100/6/6 cm

MEDO 60 CORONA  
CW, DALI

220-240V ~50/60Hz | 1000mA
Systeemvermogen: 40W
Dimbaar: Dali
Ø/H: 60/9,5 cm
Down:  
4350/4750lm · 3000/4000K · CRI>80
Up: 120lm · 3000/4000K · CRI>80

ARROCK GRANITE 40/70  
Pole, square, E27

230V ~50Hz
IP44
L/B/H: 17/17/40 cm
L/B/H: 17/17/70 cm

Pagina 14 Pagina 15Pagina 14

Pagina 7 Pagina 8 Pagina 9 Pagina 9

Pagina 15

Uitvoering Art. nr. EUR

roest 1002902 239,00
antraciet 1002900 219,00

PAGINA 7-9

PAGINA 12-17

Uitvoering Art. nr. EUR

zwart 1002918 359,00
wit 1002919 359,00

Uitvoering Art. nr. EUR

2000lm | 3000K | CRI>80
zwart 1002890 629,00

2095lm | 3000K | CRI>80
wit 1002891 629,00

Uitvoering Art. nr. EUR

4200lm | 3000K | CRI>90
wit 1000929 629,00
zwart 1000930 629,00
grijs 1000931 629,00

4600lm · 4000K · CRI>90
wit 1000935 629,00
zwart 1000936 629,00
grijs 1000937 629,00

Uitvoering Art. nr. EUR

zwart 1001898 569,00
grijs 1001899 569,00
wit 1001900 569,00

Uitvoering Art. nr. EUR

E27 | H: 40 cm
roest 229020 269,00

E27 | H: 70 cm
roest 229021 329,00

Uitvoering Art. nr. EUR

E27 | H: 40 cm
grijs / bruin 1000665 349,00

E27 | H: 70 cm
grijs / bruin 1000666 399,00

Uitvoering Art. nr. EUR

E27 | H: 40 cm
grijs / chroom 231410 319,00

E27 | H: 70 cm
grijs / chroom 231411 389,00

INFO:
Meer producten vindt u op slv.com en in de  
actuele SLV-hoofdcatalogus BIG WHITE 2020.
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BENDO 80/220  
Pole, TRIAC

220-240V ~50/60Hz
Dimbaar: Triac C, Triac L
IP55
L/B/H: 35/21/80 cm
L/B/H: 47,5/21/225 cm

TRUST 30/60  
Pole

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 8,6W
IP55
L/B/H: 9/9/30 cm
L/B/H: 9/9/60 cm
400lm · 3000K · CRI>80

BENDO  
WL, TRIAC

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 12W
Dimbaar: Triac C, Triac L
IP55
L/B/H: 8,5/12/32,5 cm
820lm · 3000K · CRI>80

ESKINA SPOT  
CW

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 14,5W
Dimbaar: C
IP65
L/B/H: 22,3/13,8/11,8 cm
1300lm · 3000/4000K · CRI>80 

ESKINA SPOT SENSOR  
CW

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 14,5W
Dimbaar: C
IP65
L/B/H: 22,3/13,8/11,8 cm
1300lm · 3000/4000K · CRI>80 

FLATT 65/100  
Pole

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 9,7W
IP65
L/B/H: 18/4,5/65 cm
L/B/H: 18/4,5/100 cm
400lm · 3000/4000K · CRI 80

Pagina 15 Pagina 16

Pagina 17 Pagina 17

Pagina 15

DASAR® 270  
RL, symmetrisch

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 30W
IP65
Inbouw-Ø/D: 25/19,9 cm

DASAR® 270  
RL, asymmetrisch

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 30W
IP65
Inbouw-Ø/D: 25/19,9 cm

Pagina 17 Pagina 17

Uitvoering Art. nr. EUR

H: 65 cm
antraciet / 
antraciet

1002956 200,00

antraciet / 
bruin

1002957 200,00

H: 100 cm
antraciet / 
antraciet

1002958 250,00

antraciet / 
bruin

1002959 250,00

Uitvoering Art. nr. EUR

700lm · 3000K · CRI>80
H: 80 cm | 11W

antraciet 231835 439,00
1800lm · 3000K · CRI>80
H: 225 cm | 31W

antraciet 231845 639,00

Uitvoering Art. nr. EUR

antraciet 231865 329,00

Uitvoering Art. nr. EUR

H: 30 cm
roestvrij staal 228100 209,00

H: 60 cm
roestvrij staal 228110 269,00

Uitvoering Art. nr. EUR

2000lm | 3000K | CRI>80
mat zwart / 
roestvrij staal 
geborsteld

1002893 399,00

2100lm · 4000K · CRI>80
mat zwart / 
roestvrij staal 
geborsteld

1002895 399,00

Uitvoering Art. nr. EUR

2500lm · 3000K · CRI>80
mat zwart / 
roestvrij staal 
geborsteld

1002897 399,00

2600lm · 4000K · CRI>80
mat zwart / 
roestvrij staal 
geborsteld

1002898 399,00

Uitvoering Art. nr. EUR

antraciet 1002903 210,00

Uitvoering Art. nr. EUR

antraciet 1002904 230,00

Vind uw prijs op slv.com
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BIG THEO  
WL

100-277 V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 21W
IP44
B/H/D: 13/14/13,5 cm
2000lm | 3000K | CRI>80

BIG THEO BEAM 
UP/FLOOD DOWN  
WL

120-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 29W
IP44
B/H/D: 13/29/13,5 cm
Beam: 2° Flood: 24°
Flood: 2000lm · 3000K · CRI>80 
Beam: 130lm · 3000K · CRI>80

Pagina 19 Pagina 19

PAGINA 18-19

ESKINA 30/80  
Pole

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 14,5W
Dimbaar: C
IP65
L/B/H: 13,8/12/31,5 cm
L/B/H: 13,8/12/80 cm
1300lm · 3000/4000K · CRI>80 

ESKINA D  
Display

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 14,5W
Dimbaar: C
IP65
L/B/H: 51,5/13,8/11,8 cm
1300lm · 3000/4000K · CRI>80 

Pagina 17

Uitvoering Art. nr. EUR

antraciet 1002905 230,00
Uitvoering Art. nr. EUR

H: 30 cm
antraciet 1002906 240,00

H: 80 cm
antraciet 1002907 260,00

Uitvoering Art. nr. EUR

wit 234521 200,00
grijs 234524 200,00
antraciet 234525 200,00

Uitvoering Art. nr. EUR

wit 234511 249,00
grijs 234514 249,00
antraciet 234515 249,00

THEO PATHLIGHT  
Pole, double

220-240V ~50/60Hz
GU10, 2x max. 7W
IP44
B/H: 21,2/72,5 cm

NAUTILUS  
SP

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 9W
IP55
L/Ø: 12/9,5 cm
520lm | 3000K | CRI>80 

ROCCI  
EL, round

200-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 9,8W
IP67
H/Ø: 12,7/12,6 cm
Inbouw-D/Ø: 11,3/12,3 cm
580lm · 3000K · CRI>80 

Uitvoering Art. nr. EUR

antraciet 1002871 209,00

Pagina 19

Pagina 18 Pagina 19

Uitvoering Art. nr. EUR

v

roestvrij staal 
mat

1001962 110,00

Uitvoering Art. nr. EUR

roestvrij staal 227600 140,00

INFO:
Meer producten vindt u op slv.com en in de  
actuele SLV-hoofdcatalogus BIG WHITE 2020.
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HELIA AMBIENT 35  
PD, OPBOUW, TRIAC

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 9W
Dimbaar: Triac C, Triac L
Ø/L: 3,5/38 cm
425lm · 3000K · CRI>90

HELIA AMBIENT 35  
PD, INBOUW, TRIAC

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 9W
Dimbaar: Triac C, Triac L
Ø/L: 3,5/38 cm
425lm · 3000K · CRI>90

Pagina 23Pagina 23

KALU TRACK 
3F, TRIAC

220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 17W
Dimbaar: Triac C
L/B/H: 20,5/11,5/17,5 cm
1000lm | 3000K | CRI>80

PURI TRACK  
1F, Triple Track Set

230V ~50Hz
Systeemvermogen: 12,9W
2 x 1 m hoogvoltagerail 
1x langsverbinder
1x 2 eindkappen
3x PURI-lampkop
3x led GU10 lichtbron
3x decoring voor GU10

Pagina 20Pagina 20

INFO:
Passende componenten voor het 
thema rail- en kabelsysteem  
vindt u op slv.com en in de actuele 
BIG WHITE 2020.

PLYTTA  
rectangular

12 V ~50Hz
Systeemvermogen: 9W
L/B/H: 24/17,5/1,7 cm
580lm · 2700K · CRI>80

DURNO  
LV

12 V ~50Hz 
Systeemvermogen: 9W
L/B/H: 18,6/12,5/2,65 cm
360lm · 2700K · CRI>80
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PAGINA 20-21

PAGINA 23-27

ONE TRIPLE  
PD, DALI

220-240 V 0/~50/60Hz | 1700mA
Systeemvermogen: 65W
Dimbaar: DALI
Ø/L: 80/150 cm
3900/4200lm · 3000/4000K · CRI>80

Pagina 23

Uitvoering Art. nr. EUR

zwart 1002864 53,00
wit 1002865 53,00
chroom 1002866 58,00

Uitvoering Art. nr. EUR

zwart / zwart 1002861 68,00
wit / wit 1002862 68,00
chroom /  
roestvrij staal

1002863 68,00

Uitvoering Art. nr. EUR

zwart 143190 180,00
wit 143191 180,00
grijs 143194 180,00

Uitvoering Art. nr. EUR

24°
zwart 153600 209,00

60°
zwart 1000769 209,00

Uitvoering Art. nr. EUR

zwart 1002913 1.049,00
wit 1002914 1.049,00

Uitvoering Art. nr. EUR

zwart 1003435 165,00

Uitvoering Art. nr. EUR

zwart 1003436 205,00

Vind uw prijs op slv.com
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SOMNILA FLEX  
WL

220-240V ~50/60Hz | 12V DC
L/B/H: 32/40/26 cm
Led spot: 65lm · 3000K · CRI>90

Pagina 25

SOMNILA SPOT  
WL

220-240V ~50/60Hz | 12V DC
Systeemvermogen: 13W
L/B/H: 28/16/7 cm 
zwart:
Spot: 65lm · 3000K · CRI>90
Back light: 370lm · 3000K · CRI>90
wit:
Spot: 65lm · 3000K · CRI>90
Back light: 646lm · 3000K · CRI>90

Pagina 25

QUADRASS SPOT  
WL, E27

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Led spot: 2W
L/B/H: 9,5/32/13,5 cm
Led spot: 200lm · 3000K · CRI>80

Pagina 25

QUADRASS  
WL

220-240V ~50/60Hz
L/B/H: 9,5/28/12,5 cm

QUAD FRAME 14/19  
WL, TRIAC

QUAD FRAME 14:
100-277V ~50/60Hz | 350mA 
Systeemvermogen: 4W
L/B/H: 14/12/4 cm
130/165lm · 2700/3000K · CRI>90

QUAD FRAME 19:
100-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11 W
L/B/H: 18,5/15,5/5,2 cm
540/640lm · 2700/3000K · CRI>90

Pagina 24

QUAD FRAME 9  
EL

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 3W
Inbouwmaten: B/L/D: 8/7,2/6,5 cm
L/B/H: 9/9/8 cm
Cut out: 7,2/8,7 cm
65lm · 3000K · CRI>90
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Uitvoering Art. nr. EUR

rechts
zwart 1003455 200,00
wit 1003457 200,00

links
zwart 1003456 200,00
wit 1003458 200,00

Uitvoering Art. nr. EUR

wit 1003466 80,00

Uitvoering Art. nr. EUR

4W
wit 1003467 85,00

11W
wit 1003468 105,00

Uitvoering Art. nr. EUR

E27/led | links
wit 1003459 210,00

E27/led | rechts
wit 1003460 210,00

Uitvoering Art. nr. EUR

E27 
zwart 1003430 115,00
wit 1003431 115,00

Uitvoering Art. nr. EUR

E27/LED
zwart 1003428 175,00
wit 1003429 175,00

PANTILO CONVEX 29  
PD, E27

220-240V ~50/60Hz 
L/B/H: Ø29/25 cm

PANTILO CONVEX 40  
PD, E27

220-240V ~50/60Hz 
L/B/H: Ø35/40 cm
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Uitvoering Art. nr. EUR

E27 
chroom 1003444 300,00

Uitvoering Art. nr. EUR

E27 
chroom 1003443 210,00

INFO:
Meer producten vindt u op slv.com en in de  
actuele SLV-hoofdcatalogus BIG WHITE 2020.
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QUADRASS  
PD, E27

220-240V ~50/60Hz
L/B/H: 9,5/9,5/25 cm

Pagina 25

Uitvoering Art. nr. EUR

E27 
chroom 1003432 85,00

PRODUCTINDEX

ABRIDOR /-SENSOR 
WL

100-277V ~50/60Hz 
Systeemvermogen: 14W 
IP55
L/H/D: 14/16/17,5 cm
750lm · 3000/4000K

PEMA®  
WL

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 16W 
IP65
B/H/D: 28/10/9 cm
1260/1400lm · 3000/4000K · CRI>80 

ENOLA SQUARE S/M/L  
WL, single

100-240V ~50/60Hz | 500mA
IP65
3000/4000K · CRI>90

ABRIDOR 60/100  
Pole

100-277V ~50/60Hz | 300mA
Systeemvermogen: 14W
IP55
L/B: 14/3,6 cm
750lm · 3000/4000K · CRI 80 

ENOLA SQUARE S/M/L  
CL

100-240V ~50/60Hz | 500mA
IP65
3000/4000K · CRI>90 
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Uitvoering Art. nr. EUR

zwart 1003453 125,00
grijs 1003454 125,00

PAGINA 30-31

MEDO 30 CORONA  
CW, DALI

220-240V ~ 50/60Hz | 350mA
Systeemvermogen: 15W
Dimbaar: DALI
H/Ø: 9,5/28 cm
3000/4000K · CRI>80

Pagina 30

Uitvoering Art. nr. EUR
390/450lm, 6W, S 
B/H/D: 7/16/11,5 cm

antraciet 1003416 195,00
720/820lm, 10W, M 
B/H/D: 10/16/15 cm

antraciet 1003417 235,00
3100/3400lm, 35W, L 
B/H/D: 14/21,8/18,5 cm

antraciet 1003437 290,00

Uitvoering Art. nr. EUR
510/580lm, 9W, S
L/B/H: 8,6/8,6/12,5 cm

antraciet 1003420 165,00
700/800lm, 10W, M 
L/B/H: 10/10/12,5 cm

antraciet 1003421 210,00
2500/2800lm, 35W, L 
L/B/H: 14/14/22,3 cm

antraciet 1003439 265,00

Uitvoering Art. nr. EUR
Down: 1230/1280lm
Up: 20lm

zwart 1001889 279,00
Down: 1230/1280lm
Up: 20lm

wit 1001893 279,00
Down: 1230/1280lm
Up: 20lm

grijs 1001894 279,00

Uitvoering Art. nr. EUR

H: 60 cm
antraciet 1002991 200,00

H: 100 cm
antraciet 1002992 249,00

Uitvoering Art. nr. EUR

300mA / CRI>80
antraciet 1002989 160,00

500mA / CRI 80
antraciet 1002990 180,00

Vind uw prijs op slv.com
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AINOS  
CW, square

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 17W
IP65
L/B/H: 30/30/6,5 cm
1300lm · 3000/4000K · CRI>80

LIPSY 40  
CW, Drum

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 18W
Dimbaar: DALI
IP44
H/Ø: 8,8/35 cm
1800/2000lm · 3000/4000K · CRI>80 

AINOS  
CW SENSOR, square

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 18W
IP65
L/B/H: 30/30/6,5 cm
1300lm · 3000/4000K · CRI>80 
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PAGINA 32-33

ENOLA ROUND S/M/L  
WL, single

100-240V ~50/60Hz | 500mA
IP65
3000/4000K · CRI>90

ENOLA ROUND UP/DOWN S/M/L  
WL

120-277 V ~50/60Hz | 500mA
IP65
3000/4000K · CRI>90

Pagina 31

ENOLA SQUARE UP/DOWN S/M/L 
WL

220-240V ~50/60Hz | 700mA
IP65
3000/4000K · CRI>90

ENOLA ROUND S/M/L  
CL

100-240V ~50/60Hz | 500mA
IP65
3000/4000K · CRI>90

ONE 80  
PD, DALI

220-240V ~50/60Hz | 800mA
Systeemvermogen: 35W
Dimbaar: DALI
H/Ø: 16,5/19 cm
2000/2200lm · 3000/4000K · CRI>80

Pagina 32

Uitvoering Art. nr. EUR

zwart 1002911 409,00
wit 1002912 409,00

Uitvoering Art. nr. EUR

wit 1003449 145,00
antraciet 1003450 145,00

Uitvoering Art. nr. EUR

wit 1003451 185,00
antraciet 1003452 185,00

Uitvoering Art. nr. EUR

wit 1002940 175,00

Uitvoering Art. nr. EUR
Up: 285/320lm Down: 285/320lm
B/H/D: 6,8/18/11,5 cm, 7W, S 

antraciet 1003424 235,00
Up: 740/840lm Down: 740/840lm
B/H/D: 10/23/15 cm, 19W, M

antraciet 1003425 290,00
Up: 2700/3000lm
Down: 2700/3000lm
B/H/D: 14/33,2/19 cm, 53W, L

antraciet 1003441 400,00

Uitvoering Art. nr. EUR
Up: 285/320lm Down: 285/320lm
B/H/D: 7/18/11,5 cm, 7W, S

antraciet 1003418 235,00
Up: 740/840lm Down: 740/840lm
B/H/D: 10/23/15 cm, 19W, M 

antraciet 1003419 290,00
Up: 2700/3000lm
Down: 2700/3000lm
B/H/D: 14/33,2/18,5 cm, 53W, L

antraciet 1003438 400,00

Uitvoering Art. nr. EUR
390/450lm, 6W, S
B/H/D: 6,8/16/11,5 cm

antraciet 1003422 195,00
720/820lm, 10W, M
B/H/D: 10/16/15 cm

antraciet 1003423 235,00
3100/3400lm, 35W, L
B/H/D: 14/21,8/19 cm

antraciet 1003440 290,00

Uitvoering Art. nr. EUR
510/580lm, 9W, S
H/Ø: 12,5/8,4 cm

antraciet 1003426 165,00
700/800lm, 10W, M
H/Ø: 12,5/10 cm

antraciet 1003427 210,00
2500/2800lm, 35W, L
H/Ø: 22,3/14 cm

antraciet 1003442 265,00

INFO:
Meer producten vindt u op slv.com en in de  
actuele SLV-hoofdcatalogus BIG WHITE 2020.
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PRODUCTINDEX

STRUCTEC  
3F, DALI

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systeemvermogen: 29W
Dimbaar: DALI 
L/H/Ø: 21,5/16,5/9 cm

STRUCTEC ZOOM  
3F

220-240V ~50/60Hz
Systeemvermogen: 35W 
L/H/Ø: 18/16,5/9 cm 
Uitstraalhoek instelbaar  
van 25° tot 60°

EURO SPOT TRACK  
3F, DALI, 255 mm

220-240V ~50/60Hz | 1200mA
Systeemvermogen: 47W
Dimbaar: DALI 
L/H/Ø: 25,5/29,5/14,5 cm

Pagina 35 Pagina 36Pagina 35

PAGINA 34-37

SUPROS TRACK  
3F

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Systeemvermogen: 31W 
L/H/Ø: 24,5/21,5/12,7 cm

INFO:
Meer lampen uit deze serie  
vindt u op slv.com en in de  
actuele BIG WHITE 2020.

SUPROS TRACK  
3F

220-240V ~50/60Hz | 950mA
Systeemvermogen: 36W
L/H/Ø: 24,5/21,5/12,7 cm

SUPROS  
CL, Move

220-240V ~50/60Hz | 950mA
Systeemvermogen: 36W 
H/Ø: 20,5/12,7 cm

SUPROS  
CL, Move

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Systeemvermogen: 31W 
H/Ø: 20,5/12,7 cm 

Uitvoering Art. nr. EUR

2700lm | 4000K | CRI>90
zwart 1003287 229,00

2700lm | 4000K | CRI>90
wit 1003288 229,00

2600lm · 3000K · CRI>90
zwart 1003289 229,00

2600lm · 3000K · CRI>90
wit 1003290 229,00

Uitvoering Art. nr. EUR

3380lm | 3000K | CRI>90
zwart 1003283 249,00

3380lm | 3000K | CRI>90
wit 1003284 249,00

3520lm | 4000K | CRI>90
zwart 1003285 249,00

3520lm | 4000K | CRI>90
wit 1003286 249,00

Uitvoering Art. nr. EUR

2600lm · 3000K · CRI 90
zwart 1003291 229,00

2600lm · 3000K · CRI 90
wit 1003292 229,00

2700lm | 4000K | CRI 90 
zwart 1003293 229,00

2700lm | 4000K | CRI 90 
wit 1003294 229,00

Uitvoering Art. nr. EUR

3380lm | 3000K | CRI>90
zwart 1003295 249,00

3380lm | 3000K | CRI>90
wit 1003296 249,00

3520lm | 4000K | CRI>90
zwart 1003297 249,00

3520lm | 4000K | CRI>90
wit 1003298 249,00

Uitvoering Art. nr. EUR

3000lm | 3000K | CRI>90
mat zwart 1000656 249,00

3000lm | 3000K | CRI>90
mat wit 1000657 249,00

3000lm | 3000K | CRI>90
mat grijs 1000658 249,00

Uitvoering Art. nr. EUR

2500lm · 3000K · CRI>97
mat zwart 1003024 299,00

2500lm · 3000K · CRI>97
mat wit 1003025 299,00

2600lm · 4000K · CRI>97
mat zwart 1003026 299,00

2600lm · 4000K · CRI>97
mat wit 1003027 299,00

Uitvoering Art. nr. EUR

4800lm | 3000K | CRI>90
zwart 1002663 379,00

4800lm | 3000K | CRI>90
wit 1002664 379,00

4800lm | 4000K | CRI>90
zwart 1002665 379,00

4800lm | 4000K | CRI>90
wit 1002666 379,00

SUPROS  
EL, Move

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Systeemvermogen: 31W
Inbouw-Ø/D: 18/11,5 cm

Uitvoering Art. nr. EUR

2600lm · 3000K · CRI>90
zwart 1003307 245,00

2600lm · 3000K · CRI>90
wit 1003308 245,00

3380lm | 3000K | CRI>90
zwart 1003309 255,00

3380lm | 3000K | CRI>90
wit 1003310 255,00

Vind uw prijs op slv.com
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SUPROS  
EL

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Systeemvermogen: 31W
Inbouw-Ø/D: 15,3/10,7 cm

SUPROS  
EL

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Systeemvermogen: 31W
Inbouw-Ø/D: 15,3/10,7 cm

SUPROS  
PD

220-240V ~50/60Hz | 950mA
Systeemvermogen: 36W 
H/Ø: 18,5/12,7 cm

SUPROS  
PD

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Systeemvermogen: 31W
H/Ø: 18,5/12,7 cm

SUPROS  
EL, Move

220-240V ~50/60Hz | 750mA
Systeemvermogen: 31W
Inbouw-Ø/D: 18/11,5 cm 

NEW TRIA 68  
Single, round, CS

220-240V ~50/60Hz | 500mA
Systeemvermogen: 11W
Dimbaar: Triac C, Triac L
Inbouw-Ø/D: 6,8/10 cm
800lm · 2700K · CRI>80
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Uitvoering Art. nr. EUR

mat wit 1003066
 

75,00
mat zwart 1003065 75,00

PAGINA 44

Uitvoering Art. nr. EUR

3380lm | 3000K | CRI>90
zwart 1003279 255,00

3380lm | 3000K | CRI>90
wit 1003280 255,00

3520lm | 4000K | CRI>90
zwart 1003281 255,00

3520lm | 4000K | CRI>90
wit 1003282 255,00

Uitvoering Art. nr. EUR

2600lm · 3000K · CRI>90
zwart 1003275 249,00

2600lm · 3000K · CRI>90
wit 1003276 249,00

2700lm | 4000K | CRI>90
zwart 1003277 249,00

2700lm | 4000K | CRI>90
wit 1003278 249,00

Uitvoering Art. nr. EUR

2700lm | 4000K | CRI>90
zwart 1003303 205,00

2700lm | 4000K | CRI>90
wit 1003304 205,00

3520lm | 4000K | CRI>90
zwart 1003305 215,00

3520lm | 4000K | CRI>90
wit 1003306 215,00

Uitvoering Art. nr. EUR

2600lm · 3000K · CRI>90
zwart 1003299 205,00

2600lm · 3000K · CRI>90
wit 1003300 205,00

3380lm | 3000K | CRI>90
zwart 1003301 215,00

3380lm | 3000K | CRI>90
wit 1003302 215,00

Uitvoering Art. nr. EUR

2700lm | 4000K | CRI>90
zwart 1003311 245,00

2700lm | 4000K | CRI>90
wit 1003312 245,00

3520lm | 4000K | CRI>90
zwart 1003313 255,00

3520lm | 4000K | CRI>90
wit 1003314 255,00

INFO:
Meer producten vindt u op slv.com en in de  
actuele SLV-hoofdcatalogus BIG WHITE 2020.

Vind uw prijs op slv.com
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SLV EXPERIENCE LIGHT:
OOK VIRTUEEL ECHTE 
INSPIRATIE BELEVEN
Nu weet u al voor aankoop hoe uw lampen er bij  uw klanten 
uitzien. Met onze Augmented Reality-app SLV EXPERIENCE LIGHT
vindt u direct ter plaatse altij d de perfecte lampen – binnen of buiten. 
Dankzij  de intuïtieve bediening is de app speciaal voor elektrotech-
nische installateurs en lichtplanners een belangrij ke adviesverle-
ningstool. Want waar de verbeeldingskracht van de klant ophoudt, 
beginnen de mogelijkheden van de APP. Voor een betrouwbare 
beslissing bij  minimale kosten.

SLV EXPERIENCE LIGHT-app 
gratis downloaden.
Download de gratis Augmented 
Reality App in de iTunes Apple 
Store of de Google Play Store op 
uw smartphone of tablet.

„Dat bestaat toch niet” – bestaat niet.
Beleef met aangevulde realiteit hoe onze lampen 
er op hun toekomstige plaats van gebruik uitzien, 
voordat ze ingebouwd zij n. Bekij k de lampen vanuit 
verschillende hoeken, verander ze van plaats, kies 
een ander formaat, kleur of model – direct aan de 
wand, op de vloer of aan het plafond. En het 
wordt nog mooier: met de app is het zelfs mogelij k 
lampen meerdere keren tegelij kertij d te plaatsen 

en zo een volledig lichtconcept te visualiseren. 
Met behulp van de Watchlist kunnen de favoriete 
lampen vervolgens opgeslagen en met elkaar 
ver geleken worden. Wanneer u eenmaal de pas-
sende lampen heeft gekozen, plaatst u die gewoon 
in de winkelmand en verstuurt u de bestelling. 
Dat kan uiteraard 24 uur per dag, 7 dagen per 
week. (De shop-functie is alleen te gebruiken in 
Duitsland.)

Scan de lampen met dit symbool 
in en bekij k met de AR-APP onmid-
dellij k hoe ze er in hun omgeving 
uitzien. 
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Houd er rekening mee dat:
Een groot aantal van de in deze catalogus getoonde producten wordt 
beschermd door handelsmerk, design, model of octrooi. Tegen 
schending van deze eigendomsrechten of gebruik zonder onze 
toestemming van de vormgeving van tekst en lay-out, evenals van 
onder het auteursrecht vallende afbeeldingen, worden gerechtelijke 
stappen ondernomen. De in deze catalogus getoonde afbeeldingen 
en gegevens zijn uitsluitend informatief en niet bindend voor wat betreft 
kleur, vorm, uitvoering en technische gegevens. Bij alle product- 
beschrijvingen en -gegevens blijven wijzigingen en  vergissingen 
daarom voorbehouden.

Alle producten uit ons assortiment ondergaan een strenge kwali-
teitscontrole en voldoen aan de algemeen 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 voor bestelling worden doorgegeven. 
SLV is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkende technische 
voorschriften. Alle specificaties op het gebied van gewicht en lengte 
zijn in kilo’s of centimeters, in zoverre niet anders aangegeven. 
Technische wijzigingen voorbehouden!

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

Met het verschijnen van deze catalogus zijn de prijzen in de tot nu toe  
verschenen lijsten en catalogussen niet langer geldig. Alle vermelde 
prijzen zijn adviesprijzen in euro’s, exclusief btw. Ons volledige assor-
timent vindt u op onze website slv.com en in de actuele catalogus 
BIG WHITE 2020.

Uitgever
SLV GmbH, Duitsland
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg, Duitsland

Duitsland:
Tel.: +49 (0) 2451 4833 - 0
Internationaal:
Tel.: +49 (0) 2451 4833 - 355

slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2020

Foto’s en afbeeldingen
SLV GmbH, 2020
www.shutterstock.com
www.gettyimages.de

Beleven in plaats van plannen: 
Met de SLV EXPERIENCE LIGHT 
APP vindt u de perfecte lamp voor 
elke omgeving.

Nog meer? Graag.
In onze „SLV EXPERIENCE LIGHT”-app 
vindt u niet alleen een online catalogus 
met de Spring Selection, maar ook al onze 
actuele publicaties. Allemaal met allerlei 
nuttige aspecten voor u, bij v. de zoekfunctie, 
gedetailleerde technische gegevens en  
in de Duitse shop ook de praktische inter-
face met winkelmand. Daarnaast houdt 
het News-onderdeel van de APP u steeds 
op de hoogte van ons laatste nieuws. 



* Vergissingen en wij zigingen voorbehouden. Bestelling alleen voor zakelij ke klanten mogelij k.

Verkrij gbaar bij  uw vakhandel:

slv.com
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