
 
 

 

 

Daglichtlampen bij Van Der Linde 
 

Prijzen & Informatie 



 
- "Easy-Twist" lamp: maximum werkruimte, perfekte lichthoek - 13W 
daylight™ energiespaar lamp voor optimale kleurweergave - Comfortabel 
licht, minder hoofdpijn door de flikker-vrije ballast – Verwijderbare lamp voet 
geeft extra stabiliteit voor uw lamp - Lichtgewicht en praktisch, neem 
daylight™ licht overal met u mee 

• "Easy-Twist" lamp: maximum werkruimte perfekte lichthoek 
• 13W daylight™ energiespaar lamp voor optimale kleurweergave 
• Lichtgewicht en praktisch, neem daylight™ licht overal met u mee 
• Daylight technologie vermindert oogvermoeidheid 
• Comfortabel licht, minder hoofdpijn door de flikker-vrije ballast 
• Verwijderbare lamp voet geeft extra stabiliteit voor uw lamp 
• Handige daylight™ draagtas, beschikbaar als accessoire 
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• Krachtige, professionele werkpleklamp 
• Perfect voor het verlichten van grote werkplekken waar veel 

schaduwvrij licht nodig  is 
• Inclusief krachtige, energiebesparende 3x14W tl-buizen van daylight™ 

(vergelijkbaar met 345W) 
• Lamp sterkte 8860 Lux op 15cm en 3760 Lux op 30cm 
• Totale hoeveelheid zichtbaar licht in Lumens is 3450 lm 
• Flikkervrije elektronische ballast voor licht van hoge kwaliteit: langer 

werken in optimaal comfort 
• daylight™ verbetert contrast en vermindert verblinding dankzij lage 
• kleurtemperatuur (6500K) 
• daylight™-technologie ontspant uw ogen en zorgt voor een perfecte 

kleurenweergave 
• De kap is verticaal, horizontaal en zijdelings verstelbaar in elke 

gewenste stand 
• Hoogwaardige metalen arm met interne veren voor optimale flexibiliteit 

en levensduur 
• Sterke metalen staaf en klem voor veilige werkomstandigheden 
• Ideaal voor werkplekken, werkbanken en grote tafels in fabrieken, 

laboratoria en scholen 
• Ideaal voor tekentafels en middelgrote tot grote schildersezels 
• Verzwaarde tafel- en vloerstatieven afzonderlijk verkrijgbaar 
• Afmetingen lampkop: 610 x 110 x 60 mm 

Alle winkelprijzen zijn inclusief 21% BTW. Prijswijzigingen voorbehouden. 

sjoerd
Cross-Out



 

Unieke oplaadbare batterij lamp, werkt ook op elektriciteit. Geniet van ruim 
3.5 uur optimaal daylight™ licht waar u maar wilt. De 13W energiesparende 
daylight™ lamp (135W) heeft een ontspannend effect op de ogen en zorgt 
dat u kleuren en details perfect kunt zien. De lamp laadt zelfs op tijdens 
gebruik op normale elektriciteit. 

• Innovatief design en met een versterkt handvat 
• Werkt op batterijen en net stroom 
• Geeft tot 3,5 uur daylight™ daglicht, waar je maar gaat 
• 13W energiesparende daylight™ lamp (135W equiv.) 
• Lamp sterkte 4080 Lux op 15cm en 1260 Lux op 30cm 
• Totale hoeveelheid zichtbaar licht in Lumens is 825 lm 
• Lamp heeft een energie-spaar functie voor zuiniger batterij gebruik 
• daylight™ daglicht beperkt verblinging en vermoeidheid van de ogen 
• daylight™ daglicht maakt dteails beter zichtbaar 
• Gebruik je dayligth batterij lamp, waar en wanneer je maar wilt 
• Hoge kwaliteits batterij die telkens weer opgeladen kunnen worden 
• Batterij oplader lampje zodat je precies weet wanneer de batterij vol is 
• Gewicht inclusief batterij: 1,6kg 
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Deze sterke LED tafellamp is een stijlvolle aanwinst voor in huis, kantoor of 
beauty salon, met een kwaliteits afwerking in mat roestvrij staal en 5400 
Lux sterk licht op 15cm afstand. De lamp gebruikt maar 9W electriciteit 
maar geeft hetzelfde licht als een 200W gewone lamp. De lamp heeft een 
90cm lange reikwijdte en geeft een egaal licht over een breed oppervlak 
wat ideaal is voor grote tafels. De daylight™ licht technologie vermindert 
oogbelasting en weerkaatsing voor een gezonder zicht en maakt perfekte 
kleurvergelijking mogelijk bij schilderen en fotografie. 

• Stijlvolle afwerking in mat roestvrij staal en slim design 
• 3 LED strips met volledig spectrum daglicht 
• Sterk 200W licht, maar gebruikt slechts 9W electriciteit 
• Lamp geeft 5400 Lux op 15cm en 2100 Lux op 30cm 
• Totale hoeveelheid zichtbaar licht in Lumens is 614 lm 
• Modern design – licht en materiaal in optimale balans 
• Integrale aan/uit schakelaar, gemakkelijk bereikbaar 
• Hoogteverstelbaar van 15 tot 55cm 
• Aangenaam en veilig daglicht 
• Perfekte kleurvergelijking, zie de echte kleur 
• Inclusief kwaliteits tafelklem 
• Slimline tafelvoet separaat beschikbaar (D52107) 

 

Alle winkelprijzen zijn inclusief 21% BTW. Prijswijzigingen voorbehouden. 
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• Loep lamp: 22W daylight™ tube, low heat 
• Electronische transformator voor stabiel licht 
• Lens: 13cm/5" diameter 
• Lamp sterkte 5850 Lux op 15cm en 2000 Lux op 30cm 
• Totale hoeveelheid zichtbaar licht in Lumens is 1350 lm 
• Inclusief 2 lenzen, vergroting 1.75X (3 diopter) en 2.25X (5 diopter) 
• Lamp: 22w daylight™ tube, low heat 
• Easy Change Lens System™ 
• Speciaal slank lamp design voor optimaal zicht 
• Electronische transformator 
• Sterke metalen arm voor intensief gebruik 
• Inclusief: tube, beschermkap, tafelklem en 2 lenzen 
• Beschikbare accessoires: tafel- en vloerstandaard 
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Deze sterke LED tafel lamp is een stijlvolle aanwinst voor in huis, kantoor of 
beauty salon, met een kwaliteits afwerking in mat roestvrij staal en 80 
sterke daylight™ LEDs die 4300 Lux aan licht geven op 15cm afstand. De 
lamp gebruikt maar 5W electriciteit maar geeft hetzelfde licht als een 155W 
gewone lamp. De lamp heeft een 90cm lange reikwijdte en geeft een egaal 
licht over een breed oppervlak wat ideaal is voor grote tafels. De daylight™ 
licht technologie vermindert oogbelasting en weerkaatsing voor een 
gezonder zicht en maakt perfekte kleurvergelijking mogelijk bij schilderen 
en fotografie. 

• Stijlvolle afwerking in mat roestvrij staal en slim design 
• 80 heldere daylight™ LEDs 
• Sterk 155W licht, maar gebruikt slechts 5W electriciteit 
• Lamp geeft 4300 Lux op 15cm en 1630 Lux op 30cm 
• Totale hoeveelheid zichtbaar licht in Lumens is 522 lm 
• Gemakkelijk 360° roteerbare lampenkap 
• Integrale aan/uit schakelaar, gemakkelijk bereikbaar 
• Hoogteverstelbaar van 15 tot 55cm 
• Dubbel flexibele arm met 90cm reikwijdte voor grote tafels 
• Aangenaam daglicht en perfekte kleurvergelijking 
• Inclusief kwaliteits tafelklem 
• Slimline tafelvoet separaat beschikbaar (D52107 €33,15) 

 

Alle winkelprijzen zijn inclusief 21% BTW. Prijswijzigingen voorbehouden. 
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• Stijlvolle vloerlamp met standaard voor middelgrote tot extra grote 

schilderijen en muren 
• Extreem krachtige 32W daylight™ spaarlamp (equivalent aan 450w) 
• Ongeëvenaarde daylight™ technologie voor optimale kleurenweergave 
• Brede lampenkamp met reflecterende coating voor maximale 

verspreiding van het licht 
• Gepatenteerd Clamp-lock systeem™ (klem-vergrendeling) om de lamp 

stevig in positie vast te zetten 
• De 2,2m/10' hoge metalen driepoot standaard kan met tot 4 lampen 

uitgerust worden 
• Flexibele arm van 12cm/5" om het licht op het gewenste punt te richten 
• Extra lange kabel van 3m/10' voor optimale bewegingsvrijheid 
• Extra Kunstenaars Klem Studiolampen zijn apart verkrijgbaar (E31475) 
• Vervangings lamp: D15320 
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Speciale tafelvoet voor Slimline Table Lamp • Onweerstaanbare 
afwerking in mat roestvrij staal • Voetsteun met gewicht van 2.35kg 
(5lbs) voor meer toepassingsmogelijkheden • Antislip, niet krassend 
voetstuk • Diameter: 22cm / 8.7" 
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Professionele lamp for grote & kleine schilders-ezels en (teken)tafels 
Inclusief sterke ezel-klem (tot 5.0cm/2" dikte) en tafelklem (tot 5.5cm/2,25" 
dikte) Zie kleuren precies zoals ze werkelijk zijn met onze daylight™ licht 
technologie Lampenkap met 360° as-rotatie om het licht precies op uw 
doek of werk te schijnen De lamp kan 320° omgedraaid worden van links 
naar rechts en terug Volledig verstelbare 70cm/27" lange flexibele arm 

• Professionele lamp for grote & kleine schilders-ezels 
• en (teken)tafels 
• Inclusief sterke ezel-klem (tot 5.0cm/2" dikte) en tafelklem 
• (tot 5.5cm/2,25" dikte) 
• Super sterke 24W (gelijk aan 185W) energiesparende 
• Lamp sterkte 5300 Lux op 15cm en 1850 Lux op 30cm 
• Totale hoeveelheid zichtbaar licht in Lumens is 1800 lm 
• daylight™ lichtbuis 
• Zie kleuren precies zoals ze werkelijk zijn met onze 
• daylight™ licht technologie 
• Lampenkap met 360° as-rotatie om het licht precies 
• op uw doek of werk te schijnen 
• De lamp kan 320° omgedraaid worden van links naar 
• rechts en terug 
• Volledig verstelbare 70cm/27" lange flexibele arm 

 

Alle winkelprijzen zijn inclusief 21% BTW. Prijswijzigingen voorbehouden. 
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• Extra Klemlamp voor de Kunstenaars Studio Lamp + Standaard 
(E31375) 

• Extreem krachtige 32W daylight™ spaarlamp (equivalent aan 450w) 
• Ongeëvenaarde daylight™ technologie voor optimale kleurenweergave 
• Brede lampenkamp met reflecterende coating voor maximale 

verspreiding van het licht 
• Gepatenteerd Clamp-lock systeem™ (klem-vergrendeling) om de lamp 

stevig in positie vast te zetten 
• Flexibele arm van 12cm/5" om het licht op het gewenste punt te richten 
• Extra lange kabel van 3m/10' voor optimale bewegingsvrijheid 
• Vervangings lamp: (D15320) 
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• 60 ultrakrachtige daylight™ LED's (3,300 Lux op 26 cm afstand) voor 

schaduwvrije verlichting 
• Geniet van het krachtige licht van een CFL-buis van 36 watt, maar 

gebruik slechts een derde van de energie (10 watt) 
• Lamp sterkte 6350 Lux op 15cm en 2760 Lux op 30cm 
• Totale hoeveelheid zichtbaar licht in Lumens is 870 lm 
• Volspectrum daylight™ LED's zorgen voor minder verblinding, warmte 

en energieverbruik 
• LED's hoeven nooit vervangen te worden, geniet van levenslange 

verlichting 
• Unieke kristalheldere XR-lens™ van 17,5 cm waarmee u meer ziet van 

uw werk (1,75X, 3 dioptrie) 
• De XR technologie™ maakt de lens 50% lichter en extra resistent 
• Quick Lens Swap System™ om de vergroting te veranderen in 

seconden, zonder gereedschap 
• Twee afzonderlijk verkrijgbare optionele lenzen (5 en 12 dioptrie) 
• Dankzij onze vrij beweegbare Free-Motion armkoppeling™ en een arm 

met interne veren zijn geen vleugelmoeren meer nodig 
• Metalen arm van hoge kwaliteit voor optimale flexibiliteit en 

duurzaamheid, zorgt voor voortreffelijke stabiliteit 
• Stevige lamppin en duurzame metalen klem voor tafels en roltafels, 

lamp lengte 130 cm 
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