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andPleasant

diffuse

Een rond design met warm licht zorgt voor een wat huiselijkere sfeer. 
Dit armatuur is te verkrijgen in 3 maten, die gecombineerd in een 
ruimte een speels effect geven.  Een extra uitvoering is de “sixpack”, 
waarbij 6 armaturen als kroonluchter de ruimte verlicht. 



Diffuus en warm licht
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Zowel de vorm als de 4000K verlichting maken van de Dot 
een warmer armatuur. Een armatuur dat het beste tot zijn recht 
komt en veelal wordt toegepast in een ruimte waar rust wordt 
geboden. Denk aan de kantine, de leestafel of een horeca 
locatie. Door middel van de Dali Dim kan het licht vervolgens 
naar wens worden gedimt. 
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Specificaties Een tijdloos armatuur, 
passend bij het bestaande
interieur.
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Kleuropties armatuur
•	 RAL	7035		−		Licht	grijs		
•	 RAL	9005		−		Zwart 
•	 RAL	9016		−		Verkeerswit

In	onze	Material	List	zijn	alle	RAL	kleuren	terug	te	vinden.

•	 Standaard driver Dali Dimbaar
•	 Armatuur	is	standaard	uitgevoerd	in	Klasse	I	(*),	max	ambient	temperatuur		
	 armatuur	35°C
•	 Armatuur	alleen	geschikt	voor	indoor	gebruik,	niet	geschikt	voor	gebruik		
 in natte of vochtige omgeving.
•	 Beschermingsgraad armatuur= IP20
•	 Aansluitkabel:	3meter	3x0.75mm2,	transparant.
•	 Ophanging armatuur middels 3x staalkabel inclusief plafondplaat.
•	 Afscherming:	Opaal	PMMA
•	 Geproduceerd	volgens	EU	regelgeving	CE
•	 Ontworpen en geproduceerd in Nederland.

Deblick is een gecertificeerd bedrijf.



Specificaties Geeft de ruimte karakter, 
sfeer en warmte.
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Afmetingen
A	=	breedte	(mm)	x	B	=	lengte	(mm)	x	C	=	hoogte	(mm)
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Ø480

Ø350

Ø600

Ø350

Ø480
Ø600

Light	Dot	Small Light	Dot	Medium Light	Dot	Large

Light Dots

Light Dot Small

Ø	350mm,	h=155mm

2700K

20W

24W

max 2400 lm

37%

max	736	lm

Light Dot Large

Ø 600mm, h=220mm

2700K

20W

24W max

max 2400 lm

43%

max	855	lm

Light Dot Medium

Ø	480mm,	h=180mm

2700K

20W

24W

max 2400 lm

39%

max	776	lm

Sixpack

Ø	3130mm,	hoogte	variabel

 

Afmeting

CCT

Vermogen	LED’s

Vermogen	armatuur

LED	Flux	@	20°C	amb

LOR	armatuur

Armatuur	Flux	@	20°C	amb

 

Afmeting

CCT

Vermogen	LED’s

Vermogen	armatuur

LED	Flux	@	20°C	amb

LOR	armatuur

Armatuur	Flux	@	20°C	amb

Een armatuur waarbij
6 armaturen, 2 van elk

formaat zijn gecombineerd.
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atSpaces

ease

Wij zijn ervan overtuigd dat de sfeer in een 
ruimte bijdraagt aan de prestaties van mensen. 
 
Deblick streeft naar het esthetisch en functioneel 
optimaliseren van binnenruimtes voor alle zintuigen. 
Het is een gevoelskwestie; mensen moeten zich goed 
voelen om goed te kunnen presteren. Het juiste licht, 
de juiste akoestiek en de juiste privacy. Zo kunnen we 
de perfecte balans in een ruimte garanderen.



012

+31 (0)40 293 18 70 
hello@deblick.com deblick.com

Spaces 
at ease


