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Zit niet in het donker
Zorg voor een goede verlichting en verbeter daarmee uw prestatievermogen! Hoofdpijn, con-
centratieproblemen, snelle vermoeidheid en een verslechterd gezichtsvermogen zijn de meest 
gehoorde klachten die veroorzaakt worden door verkeerd licht.
Hier vindt u een keuze aan bureaulampen uit ons assortiment. Meer lampen vindt u in onze 
online shop, of bel ons voor een individueel advies.

Goed om te weten!

Op zoek naar de techniek van morgen? Dan zijn lampen met 
biologisch effectief licht de juiste oplossing voor u!

De Luctra-lampen geven ook binnen lichtsignalen aan het lichaam af, die uw biologische klok 
stimuleren en activiteit en ontspanning aansturen. Koudwit/blauwachtig licht in de ochtend 
maakt mensen wakker en zorgt voor een actieve start van de dag. Warmwit/roodachtig licht 
geeft ‚s avonds het signaal voor ontspanning. Dit resulteert in een goede slaap, het welbe-
vinden wordt verbeterd, de prestaties worden verhoogd en het circadiane ritme wordt op den 
duur gestabiliseerd. 

Meer informatie vindt u in onze online shop, of bel ons. Wij adviseren u graag persoonlijk.

Lumen - de afgegeven lichthoeveelheid
•  totale hoeveelheid afgegeven licht in alle richtingen

Lux - de lichtintensiteit
•  hoeveelheid licht die op een voorwerp schijnt

Kelvin - de lichtkleur
•  3.300 kelvin = warmwit licht
•  3.300 - 5.300 kelvin = neutraalwit licht
•  >5.300 kelvin = daglichtwit

warmwit neutraalwit daglichtwit

Energiezuinige bureaulampen

Model [1] MAULatlantic [2] MAULatlantic [3] MAULoffice [4] MAULatelier
wit 527820 527823 - 527876
zwart 527821 527824 - -
zilverkleurig 527822 527825 527830 -

--- --- --- ---
dimbaar nee nee nee nee
Armlengte mm 330 330 410 400
Armhgte mm 340 340 410 400
Lampkopmaten mm 360 x 70 360 x 70 215 x 90 610 x 110
Voet/klem Voet Klemvoet tot 55 mm beide Klemvoet tot 65 mm
Voetmaten mm 200 x 145 - Ø 230 -
Kabellengte m 1,8 1,8 2 1,5
Watt 11 11 20 3 x 14
Lamp G23 G23 E27 G5
Energie-efficiëntiespectrum A++ tot E A A A A+
Kelvin 6.500 6.500 2.700 6.500
Lumen 840 840 1.160 1.250
Lux bij 35 cm afstand 1.700 1.700 1.300 2.800
Gewogen energieverbruik 14 kWh/1.000 h 14 kWh/1.000 h 20 kWh/1.000 h 16 kWh/1.000 h

Geen stroomverbruik in uitgeschakelde toestand.


