
BIG WHITE®

TOPSELLERS

slv.com



INDOOR
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OCULUS 1004672

NOBLO 1001862

NEW TRIA round 1001980

NEW TRIA square 1001994

HELIA 50 143580

HORN 1005435

MEDO 40 ambient 1001883 

NUMINOS® dl xl 1004025

NUMINOS® move 1003553

LOGS IN 1000638

NUMINOS® zoom 1006110

KAMUELA 1001015

LIGHT EYE 185592

ENOLA-B 143960

KARPO 152340

AVO 1000890

FENDA 1003029

KALU 1000703

PHELIA 133320

PLASTRA 148005

TRILEDO 1002011

PANTILO 1003444

OSSA 151450



OCULUS
1004672 

Met de hoge kleurweergave-index (CRI>90)  
en de Dim-to-Warm dimbaarheid tot bijzonder 
warm licht (2000-3000 K) zorgt elke armatuur 
uit de OCULUS serie voor een unieke sfeer. De 
OCULUS serie heeft haar naam te danken aan 
een bijzondere eigenschap. De oculaire lens 
zorgt voor een lichteffect met scherpe contouren 
en biedt hierdoor de ideale accentverlichting 
voor particulier gebruik, maar ook voor horeca 
en kantoren. Het licht is aanpasbaar door de 
meegeleverde matte lens.

zwart wit
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NOBLO
1001862

De NOBLO SPOT is een draai- en kantel-

bare LED spot voor het 1-fase en 3-fase 

spanningsrailsysteem. Door het strakke 

design is het een zeer populair product 

binnen het SLV assortiment. De populaire 

NOBLO SPOT is dimbaar en heeft een 

kleurtemperatuur van 2700 K. 

zwart wit grijs 7



NEW TRIA
ROUND 1001980

De ronde hoogvoltuitvoering van onze  

populaire NEW TRIA inbouwlampenserie is 

verkrijgbaar in de behuizingskleuren wit, 

zwart en geborsteld aluminium. Het kantel-

bereik van de inbouwspot staat borg voor de 

individuele afstelling van de lichtbundel.

zwart wit alu
BIG WHITE®
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NEW TRIA
SQUARE 1001994

De vierkante hoogvoltversie van onze 

populaire NEW TRIA inbouwlampenserie is 

verkrijgbaar in de behuizingskleuren wit, 

zwart en geborsteld aluminium. De speciaal 

voor 68 mm gatdiameter ontworpen NEW 

TRIA 68 inbouwarmatuur wordt geschikt 

voor rechtstreekse aansluiting op 230 V 

wisselspanning geleverd. Omdat zowel klem- 

als bladveren meegeleverd worden, kan het 

product comfortabel aan de montagesituatie 

aangepast worden.

zwart wit alu
BIG WHITE®
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HELIA 50
143580 

Draai- en kantelbare LED spot HELIA 50 

met bijbehorende adapter voor het 1-fase 

hoogvoltspanningsrailsysteem. De 

armatuur is dimbaar en overtuigt door haar 

slanke design. De HELIA 50 is ideaal voor 

moderne lichtconcepten.

zwart wit 13



HORN
1005435 

Stijlvolle hoogvoltinbouwarmatu-

ur uit de HORN serie. Dit ontwerp 

resulteert in een bijzondere uitstraling 

en effectieve verblindingsreductie.

zwart wit
BIG WHITE®
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MEDO  
1001883

De hoogwaardige MEDO AMBIENT vult 

de MEDO reeks aan en overtuigt met zijn 

doordachte nieuwe functies. De armatuur 

creëert een decoratief AMBIENT effect 

met haar homogene indirecte licht-

uitstraling naar boven, naast de krachtige 

lichtbundel naar beneden. In te stellen op 

3000 en 4000 K, eenvoudig te installeren. 

Door de ophangsets kan dit product ook 

als een pendelarmatuur gebruikt worden.

zwart wit grijs 17



NUMINOS® 
DL XL 1004025 

NUMINOS® is hét optimaal op elkaar 

afgestemde armaturensysteem van 

SLV, dat functie, design en techniek 

met elkaar in harmonie brengt.  

De plafondinbouwarmatuur overtuigt 

met een kleurtemperatuur van 3000 K, 

CRI>90 en easy to install.

BIG WHITE®
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NUMINOS® 
MOVE 1003553 

zwart

NUMINOS® MOVE plafondinbouw-

armatuur overtuigt door de beste 

verwerking en lichtkwaliteit. Ideaal 

voor harmonieuze, moderne en 

ruimtebesparende verlichting die 

gericht is op objecten of ruimtes. 

BIG WHITE®
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LOGS-IN
1000638

De markante LED UP/DOWN wand-

opbouwarmatuur LOGS IN is voorzien 

van een ultramoderne, krachtige COB 

LED die haar warme witte licht indirect 

afgeeft. Hierdoor is ze uitstekend 

geschikt voor verblindingsvrije  

verlichting van trappen en vertrekken.

BIG WHITE®
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NUMINOS® 
ZOOM M PHASE 1006110 

Het NUMINOS® ZOOM M PHASE 3 

fase LED-armaturensysteem overtuigt 

door zijn hoogwaardige afwerkings- en 

lichtkwaliteit. Zo creëer je hoogwaardige 

verlichting voor grotere oppervlakken of 

gebruik je een spot voor selectieve 

verlichting. De installatie voer je in een 

mum van tijd uit.

BIG WHITE®
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KAMUELA
1001015

De KAMUELA ECO LED inbouwarmatuur 

is met een geïntegreerde premium LED 

uitgevoerd. De van aluminium en kunststof 

vervaardigde inbouwarmatuur is met een 

warmwitte LED uitgerust. De vuurvaste 

inbouwarmaturenserie is gedurende minimaal 

90 minuten brandvertragend. Door de IP65 

bescherming is de KAMUELA ECO geschikt 

voor badkamers en buiten.

BIG WHITE®
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LIGHT EYE
185592

chroom

Hoogvoltpendelarmatuur LIGHT EYE met 

passende adapter voor het EASYTEC II rail-

systeem. De kogelvormige lamp is vervaar-

digd uit staal en voorzien van een met textiel 

ommantelde kabel. Ze is door GU10 fitting 

geschikt voor voor halogeen- plus LED licht-

bronnen met een diameter van 11,1 cm. De 

LIGHT EYE familie is ook beschikbaar voor 

1-fase en 3-fase railsystemen en opbouw.

BIG WHITE®
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ENOLA-B
143960

De sobere pendelarmatuur ENOLA-B voor 

de 1-fase spanningsrailsysteem bestaat uit 

een aluminium constructie en is verkrijgbaar 

in de behuizingskleuren zwart, wit, zilvergrijs 

en messing. Door de ingebouwde GU10 is de 

ENOLA-B geschikt voor rechtstreekse  

aansluiting op 230 V netspanning.

zwart wit grijs messing 31



KARPO
152340 

KARPO is een draai- en kantelbare wand- en 

plafondarmatuur met LEDS die uitermate ge-

schikt is voor vele toepassingen, bijvoorbeeld 

als leeslampje. De in meerdere lichtkleuren 

verkrijgbare lamp wordt via de ingebouwde LED 

driver direct op 230 V netvoeding aangesloten.

BIG WHITE®
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AVO
1000890

Wand-en plafondarmatuur van de 

AVO serie waarbij afhankelijk van de 

versie één tot vier lampenkoppen draai- 

en kantelbaar op de rozet gemonteerd 

zijn. De aluminium armatuur is door de 

ingebouwde GU10 fitting voor LED licht- 

bronnen geschikt. Het in meerdere kleur-

varianten beschikbare armatuur wordt 

direct op 230 V netspanning aangesloten.

zwart wit grijs
BIG WHITE®
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FENDA
1003029

Met de FENDA beleeft de moderne  

gebogen staand armatuur haar nieuwe  

editie in fris design. Door de in een massieve 

vloerplaat verankerde boogarm, overspant 

de armatuur een meter afstand van basis tot 

kap. Om een optimale belichting te garan-

deren is de boogarm 180° draaibaar.

zwart wit chroom
BIG WHITE®
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KALU
1000703

Het puristische design van de KALU 

plafondarmatuur is een garantie voor 

de volkomen vrije oriëntatie van de 

lampenkop, die naar keuze uitgerust 

met passende, dimbare LED QPAR111 

lichtbron. KALU is verkrijgbaar in 

meerdere kleurvarianten en wordt 

klaar voor directe aansluiting op 230 V 

netspanning geleverd.

zwart wit alu
BIG WHITE®
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PHELIA
133320

De conisch gevormde hoogvoltage 

hanglampserie PHELIA biedt een 

verscheidenheid aan variaties. De in 

zwart uitgevoerde armatuur is voorzien 

van een ronde plafondrozet. Door de 

ingebouwde E27 fitting is de armatuur 

geschikt voor led. De pendellengte van 

de lamp bedraagt 200 cm.

BIG WHITE®
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PLASTRA
148005

Met PLASTRA beschik je over een uiterst 

personaliseerbare plafondarmatuur met  

puristische vormgeving. Door de dimbare 

LED lichtbron is PLASTRA klaar voor recht-

streekse aansluiting op 230 V netspanning. 

Het meegeleverde schuurpapier is bestemd 

voor oppervlaktereiniging. Het is mogelijk om 

de armatuur na het gronden een persoonlijk 

tintje te geven met muurverf of stickers.

wit 45



TRILEDO
1002011

De draai- en kantelbare plafondarmatuur 

TRILEDO ROUND CL is vervaardigd van alu-

minium en verkrijgbaar in de behuizings-

kleuren wit, geborsteld aluminium en mat 

zwart. Met de aluminium lampenkop kan de 

lichtbundel worden gericht.

zwart wit alu
BIG WHITE®
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PANTILO
1003444

De PANTILO pendelarmaturen maken indruk 

door hun buitengewone uitstraling. PANTILO 

heeft een kap van verchroomd glas dat op 

basis van een individuele samenstelling tot 

een set van hanglampen kan worden  

gecombineerd.

20 28 convex 40 chroom 49



OSSA
151450

De wandarmatuur OSSA 180 valt op door 

haar krachtige vormgeving en moderne  

ontwerp. Daardoor worden de verlichtings- 

eigenschappen van de R7s LED onderstreept. 

De OSSA 180 is speciaal gecreëerd voor 

wandopbouwmontage, verkrijgbaar in meer-

dere behuizingskleuren en klaar voor directe 

aansluiting op 230 V netspanning.

zwart wit alu
BIG WHITE®
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OUTDOOR
TOPSELLERS MYRA 233115

SITRA CUBE 1002032

SITRA 230365

WALLYX 227195

THEO 229535 

RUSTY PATHLIGHT 230090

RUSTY SLOT 50 229410 

ROTOBALL 227219-227220-227221

SOLASTO 227680

QUAD 232435

ESKINA 1004751 

L-LINE OUT 1003535



MYRA
233115

De wandarmatuur van de MYRA serie bestaat 

uit gepoedercoat aluminium en glas dat 

de lichtbronnen afdekt. Dankzij de stand van 

de twee ingebouwde fittingen produceert 

de gemonteerde lamp twee identieke, maar 

tegengestelde lichtbundels (UP/DOWN). Door 

de beveiligingsklasse IP55 is ze geschikt voor 

buitengebruik. De elektrische aansluiting van 

de in meerdere kleurversies verkrijgbare lamp 

gebeurt op 230 V.

BIG WHITE®
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SITRA CUBE
1002032

De populaire wandarmatuur SITRA CUBE  

produceert door de twee ingebouwde krachtige 

LEDS twee identieke, maar tegengestelde licht-

bundels (UP/DOWN) De lichtbundels omvatten 

105 graden en de armatuur is instelbaar op 3000 

en 4000 K. De elektrische aansluiting van de in 

meerdere kleurversies verkrijgbare armatuur  

gebeurt op 230 V.

BIG WHITE®
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SITRA
230365

De dubbellamps wandarmatuur SITRA 

bestaat uit aluminium en gestructureerd 

glas dat de lichtbronnen afdekt. Dankzij  

de stand van de twee ingebouwde fittingen, 

produceert de gemonteerde lamp twee  

identieke maar tegengestelde lichtbundels 

(UP/DOWN). Door de beveiligingsklasse 

IP44 is ze geschikt voor buitengebruik. 

antraciet
BIG WHITE®
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WALLYX
227195

De vernuftig vormgegeven wandarmatuur 

WALLYX maakt door de constructie van de 

behuizing het gebruik van GU10 LEDS en  

energiezuinige lichtbronnen mogelijk. De  

armatuur is in meerdere kleuren leverbaar.  

De bundel is omlaag gericht. Ideaal langs  

trappen, paden of boven bijvoorbeeld de 

garagepoort. De armatuur wordt direct op 

230 V netspanning aangesloten. Door zijn 

beveiligingsklasse IP44 is WALLYX geschikt 

voor buitengebruik.

antraciet grijs brons 61



THEO
229535

De klassieke wandarmatuurserie THEO is ver-

vaardigd van aluminium en glas dat de lichtbron 

afdekt. Dankzij de positie van de twee ingebouwde 

fittingen produceert de gemonteerde armatuur 

twee identieke, maar tegengestelde lichtbundels 

(UP/DOWN). Door de beschermingsgraad IP44 is 

THEO geschikt voor buiten en kan ze worden  

aangesloten op 230 V netspanning. De serie THEO  

bevat ook plafondarmaturen en is daardoor  

universeel inzetbaar.

BIG WHITE®

pagina 618antraciet grijs wit alu62



BIG WHITE®

pagina 527

RUSTY PATHLIGHT
230090

De direct naar beneden schijnende staande 

armaturen van de RUSTY PATHLIGHT serie 

maken indruk door de buitengewone roestige 

uitstraling. Door het FeCSi-staal wordt onder 

invloed van de weersomstandigheden een 

gecontroleerde roestlaag op het oppervlak 

gevormd, die het eigenlijke materiaal beschermt 

tegen verdere corrosie. Daardoor krijgt de  

armatuur een unieke uitstraling. Een echte  

eyecatcher bij elke installatie!

roest 65



RUSTY SLOT
229410

De indirect naar beneden schijnende  

staande lampen van de RUSTY SLOT  

serie maken indruk door hun buitengewone 

roestige uitstraling. Dit effect ontstaat 

door een speciale chemische behandeling 

van het FeCSi staal. Daardoor krijgt de 

armatuur een unieke uitstraling. Een echte 

eyecatcher bij elke installatie!

BIG WHITE®
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ROTOBALL
227219-227220-227221

In de tuin, op het terras, langs het tuinpad ... 

de ronde lamp ROTOBALL FLOOR creëert 

overal een gezellige sfeer in de schemering of 

‘s avonds laat. Wanneer je dadelijk meerdere 

lampen buitenshuis plaatst, zal jouw tuin in 

een waarlijk lichtparadijs veranderen. Bij de 

buitenarmatuur gaat het om een verplaatsbaar, 

mobiel lichtobject met een gesloten, robuuste 

lampenkap van opalen kunststof. Voeg een 

E27 lichtbron toe voor de juiste sfeer.

BIG WHITE®
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SOLASTO
227680

De begaanbare hoogspanningslamp voor 

vloerinbouw SOLASTO 120 met ronde  

of vierkante roestvrijstalen cover is uitgerust 

met een GU10 kunststoffitting en daardoor 

uitsluitend ontwikkeld voor LED lampen.  

Door de beveiligingsklasse IP67 is de armatuur 

geschikt voor buitengebruik. Deze wordt direct 

op 230 V netspanning aangesloten. Voor een 

eenvoudige montage wordt een inbouwspot 

meegeleverd.

roestvrij staal
BIG WHITE®
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QUAD
232435

De met een krachtige, warmwitte PowerLED 

uitgeruste wandopbouwlamp QUAD 1 XL  

is in meerdere kleurenversies verkrijgbaar.  

De aluminium lamp kan via de ingebouwde 

driver op 230 V netspanning aangesloten 

worden. Door de beveiligingsklasse IP44 

is de armatuur geschikt voor buitengebruik.

BIG WHITE®
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ESKINA
1004751
Een geslaagd design, elegant verpakt  

in de rechthoekige aluminium omlijsting:

de populaire outdoor-armaturen van de  

ESKINA serie bieden nu met het alternatieve

ontwerp FRAME nog meer toepassings-

mogelijkheden. De ideale staande armatuur 

voor buiten, langs paden of terrassen. Daar 

komt nog bij dat de lichtkleur (3000/4000 K) 

via de CCT-switch flexibel voor de installatie 

kan worden ingesteld. De ESKINA serie is in 

meerdere hoogtes en varianten leverbaar.

antraciet 75



L LINE-OUT 
1003535

Of het nu in de tuin is, of langs paden of opritten 

bij huizen, hotels of restaurants – met haar  

veelzijdigheid aan armaturen voorziet de L-LINE

OUT serie elk buitenterrein van verlichting die de 

weg wijst. Bovendien spreken de afzonderlijke 

armaturen ondanks alle individuele verschillen toch 

een gemeenschappelijke vormentaal in de L-vorm 

die overtuigt door zuivere lijnen. Wat de lichttechniek 

betreft, is er geen ruimte voor compromissen: de 

keuze van de lichtkleur (3000/4000 K), de bijzonder 

eenvoudige installatie en IP65 zijn slechts enkele van 

de argumenten voor de L-LINE OUT.

BIG WHITE®
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98% uit voorraad leverbaar
Hoge leverprestaties

5 jaar garantie
German Engineering

Passie, verantwoordelijkheid, respect en 
betrouwbaarheid. Dat zijn de waarden die bij 
ons hoog in het vaandel staan. Onze passie 
voor verlichting heeft veel schakeringen, net 

als licht. Wij willen u licht laten beleven.

SLV Nederland
+31 77 320 43 43

info@slv.nl


