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BOURGIE

 Ferruccio Laviani 2004

Bourgie, een ware bestseller van Kartell, is een tafellamp met een onmiskenbare stijl. Deze 
lamp combineert op wonderlijke wijze klassiek, rijk en traditioneel en wekt anderzijds 
innovatie en ironie op. 
De voet in barokstijl bestaat uit drie versierde vlakken die elkaar kruisen, de brede lampenkap 
met plissé-effect creëert rijke en speelse lichtweerkaatsingen wanneer de lamp brandt.  
Dankzij het speciale bevestigingssysteem van de kap kan deze op drie verschillende hoogten 
worden versteld: 68, 73 en 78 centimeter. Zo kan Bourgie zowel een prachtige sierlamp, 
tafellamp of bureaulamp zijn: men kan ze in het salon op een bijtafeltje plaatsen; men kan ze 
gebruiken als sfeerlicht op een nachttafel in de slaapkamer; ze kan als een beeldhouwwerk 
op de grond geplaatst worden, of dienen als leeslamp, de veelzijdigheid en de sterke 
communicatieve waarde ervan is eindeloos.  
Na het grote succes van de transparante, zwarte, gouden, zilveren en wit/gouden versies 
stelt Kartell drie verrassende veelkleurige bekledingen voor, perfect voor wie durft op een 
originele en anticonformistische manier, en een nieuwe eenkleurige kopervariant.

 isolatieklasse directe beschermins spanning lampfitting gewicht prijs
  montage klasse volt max vermogen kg. €

9070   IP 20 220-240 E14 IBA 3,400 248,00
(dimmer)     max 3x28W  204,96

9071     Halo
(on/off)     
     

9072   IP 20 220-240 E14 IBA 3,400 378,00
(dimmer)     max 3x28W  312,40

     Halo
    
     

9074   IP 20 220-240 E14 IBA 3,400 448,00
(dimmer)     max 3x28W  370,25

     Halo
    

     

9076   IP 20 220-240 E14 IBA 3,400 321,00
(dimmer)     max 3x28W  265,29

     Halo
    
    

 diam. h. 
 Ø

9070/9071 37 68÷78
9072 37 68÷78
9074 37 68÷78
9076 37 68÷78

verpakking per gewicht kg. volume m3

9070/9071 1 5,050 0,126
9072 1 4,880 0,126
9074 1 4,360 0,126
9076 1 5,060 0,126

Materiaal
9070/9071: transparant 
polycarbonaat of in de massa 
gekleurd
9072/ 9074: gemetaliseerd ABS
9076: in de massa gekleurd
polycarbonaat en gemetaliseerd

9074

gemetaliseerd goud

00/goud

9072

Gemetaliseerd

RR/koper 

00/zilver

X1/veelkleurig titanium

X2/veelkleurig fuchsia

X3/veelkleurig blauw

9070/9071

B4/kristal

Q8/zwart

9076
 buiten binnen

00/wit-vergulde

Bourgie

Deze lamp wordt verkocht met 
een lampje van 
energieklasse:

Dit toestel is 
compatibel met 
lampjes van 
energieklasse:


