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BLOOM

Een lamp die even waardevol is als Murano-glas en even oneerbiedig als een rockopera: Bloom bloeit 
open in een fonkelende en schitterende bloemenwaterval met kristaleffect.
Bloom bestaat uit een buisvormig geraamte in polycarbonaat dat volledig bedekt is met een structuur van 
kleine bloemen met dubbele kroon. Het resultaat is een industrieel geproduceerde lamp met de vormen 
en stilistische complexiteit van een uniek, ambachtelijk stuk. Een reeks lampen op de binnenkant van het 
geraamte verspreiden hun licht tussen de bloembladeren door en laten het breken op de gefacetteerde 
oppervlakken van de bloembladeren, waardoor het in alle richtingen weerkaatst wordt.
Beschikbaar in geraffineerd doorzichtig kristal, ondoorzichtig wit of zwart of in een provocerende mix van 
roze & zwart. Bloom is een nieuwe interpretatie van de traditionele hanglamp, met een special touch. Een 
kunstwerk dat ertoe in staat is een kamer aan te kleden en een "schitterende en stralende" atmosfeer 
te creëren. 
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9250

Doorzichtig

B4/kristal

RN/roze-zwart

Ondoorzichtig

03/wit

09/zwart

Materiaal
Structuur: Transparant of in de 
massa gekleurd polycarbonaat
Bloemen: In de massa gekleurd ther-
moplastisch technopolymeer

 klasse montage graad spanning lampfitting gewicht prijs
 isolatie directe bescherming volt max vermogen kg. € 
      

9250   IP20 220-240 G9 7,900 582,00
   klasse II  9x33  480,99

     Halo

 diameter  hoogte  lengte
 Ø  lampenkap min÷max
9250  53  70  80÷240

verpakking hoeveelheid gewicht kg volume m3

9250 1 9,520 0,125

Bloom 

Deze lamp wordt verkocht met 
een lampje van 
energieklasse:

Dit toestel is 
compatibel met 
lampjes van 
energieklasse:

FIAMMINGO
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BLOOM

Houdt u van een bloemstuk op tafel? De familie van de Bloom-lampen, die gekenmerkt wordt door een 
originele structuur bedekt met schitterende bloemen, puur en waardevol als kristal, of verleidelijk als 
goud, bestaat uit drie verschillende afmetingen en functies: hanglamp, muur- of plafondlamp. De Bloom-
lampen zijn net zo delicaat als een boeket lentebloemen. Ze bieden unieke en geraffineerde veelkleurige 
schakeringen in lavendel en munt, of goud/brons/koper ofwel monochromatisch transparant, wit, goud, 
brons en koper. De lampen op de binnenkant van het geraamte verspreiden hun licht tussen de bloemen 
door en laten het breken op de gefacetteerde oppervlakken van de bloembladeren, waardoor het in alle 
richtingen weerkaatst wordt. 
De meest recente hanglamp, in de variant "extra large" (Big Bloom S0), is perfect voor zowel privé- als 
openbare ruimten die men een elegante en weelderige toets wil geven. Deze versie kan alleen gebruikt 
worden, maar ze kan ook gecombineerd worden met de kleinere Bloom-modellen (S1 en S2) om prachtige 
lichtcomposities te creëren.

Materiaal
Transparant, in de massa gekleurd 
of gemetalliseerd thermoplastisch 
technopolymeer

Ondoorzichtig

03/wit

9260/9265/9270/9275

Doorzichtig

B4/kristal

LV/lavendel

MN/munt

 klasse montage graad spanning lampfitting gewicht prijs
 isolatie directe bescherming volt max vermogen kg. € 

9260   IP20 220-240 G9 1,620 251,00
S2   klasse II  max3x28  207,44

     Halo

9263   IP20 220-240 G9 1,600 329,00
S2   klasse II  max3x28  271,90

     Halo
 diameter hoogte lengte
 Ø  lampenkap kabel
  28  19  29÷219

9265   IP20 220-240 G9 5,900 548,00
S1   klasse II  max6x33  452,89

     Halo

9268   IP20 220-240 G9 6,000 774,00
S1   klasse II  max6x33  639,67

     Halo
 diameter hoogte lengte
 Ø  lampenkap kabel
  53  35  45÷235

9280   IP20 220-240 G9 14,500 1.153,00
S0   klasse II  max9x33  952,89

     Halo

 diameter hoogte lengte
 Ø  lampenkap kabel
  80  51,5  60÷250

9270   IP20 220-240 G9 1,620 211,00
CW2   klasse II  max3x28  174,38

     Halo

 diameter hoogte  
 Ø  lampenkap 
  28  22  

9275   IP20 220-240 G9 5,900 499,00
C1   klasse II  max6x33  412,40

     Halo

 diameter  hoogte  
 Ø  lampenkap 
  53  39 

verpakking hoeveelheid gewicht kg volume m3

9260 1 2,360 0,024
9263 1 2,400 0,024
9265 1 7,140 0,059
9268 1 7,600 0,059
9270 1 2,460 0.024
9275 1 7,070 0.059
9280 1 17,600 0.155
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Deze lamp wordt verkocht met 
een lampje van 
energieklasse:

Dit toestel is 
compatibel met 
lampjes van 
energieklasse:

Deze lamp wordt verkocht met 
een lampje van 
energieklasse:

Dit toestel is 
compatibel met 
lampjes van 
energieklasse:

9263 / 9268
Gemetalliseerd

GG/goud

BR/brons

RR/koper

XR/goud-brons-koper


