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Grønt vinner. 
Bærekraftig utvikling innen produksjon,  
emballasje, logistikk og reparasjonsmuligheter. 

Ute til  hjemmet. 
Hvordan finne de riktige utelysene og hvorfor  
kvalitet er så viktig.

Finn drømmelampen  
på nettet.
NUMINOS® Nettbasert konfigurasjon  
gjør det både mulig og enkelt.
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GOOD LIGHT finner du også på nett.
Utvalgte høydepunkter, verdifull inspirasjon, de siste nyhetene  
med mer er temaene som dekkes i magasinet: I GOOD LIGHT  
på nett kan du lese mer om hva som skjer i lysets verden. 

Du kan også besøke oss på  
sosiale medier for å holde deg 
oppdatert på det som skjer.

Som et smidig og innovativt  
selskap møter vi de nåværende 
utfordringene uten å miste dine og 
våre mål av syne. Et avgjørende 
skritt er å fortsette å sikre godt 
lys på alle områder og å gjøre det 
enda bedre. Derfor er det bare 
logisk at magasinet vårt, som  
utgis regelmessig under navnet 
GOOD LIGHT, knyttes enda tette-
re til nettsiden med samme navn. 
Og selvfølgelig vil vi også konse-
kvent bevege oss mot fremtiden 
med progressive, ressursbespa-
rende og skreddersydde høykvali-
tetsprodukter. Sammen med deg 
her og nå. Med førsteklasses  

service, høy leveringssikkerhet  
og enkel installasjon for å spare 
tid, kostnader og arbeid. Slik  
kjenner vi SLV. Og det er akkurat 
det vi står for med all vår kunn-
skap, vår erfaring og lidenskap for 
menneskene som jobber med lys: 
Experience Light.

Jeg håper du liker å lese vårt nye 
GOOD LIGHT-magasin.

Kjære leser. 
Godt lys lyser opp, iscenesetter og påvirker oss  
på alle områder.  Fordi digitalisering, bærekraft og 
kvalitet står mer i fokus enn noen gang, oppstår  
det nye muligheter som vi både kan og må utnytte. 

Jens Aertgeerts,  
CSO SLV Lighting Group

>>>  GOOD LIGHT på nett >>> Sosiale medier
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Godt lys viser vei.
Fra den første inspirasjonen til profesjonell 
planlegging til den perfekte lampen. Med system, 
enkel installasjon, bærekraft og praktiske  
tips. SLV tilbyr alt du trenger som proff. I dette  
GOOD LIGHT-magasinet finner du et utvalg  
fra vårt omfattende sortiment, inkludert spennende 
og informative emner relatert til godt lys.

Ny spredningsvinkel.
Oppdag hvilke muligheter de nye reflektorene  
til ENOLA®-lampene gir
Side 16-17

Ute til hjemme.
Hvilke lampe er riktig utendørs?  
Lysekspert Lars Heidrich gir deg svar.
Side 18-21

Easy To Install. 
Enkelt, rask og trygg installasjon:  
Les mer om våre gjennomtenkte lampefunksjoner.  
Side 22-25

Utelamper
ESKINA FRAME
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Finn drømmelampen på nettet. 
Takket være NUMINOS® kan du velge et system 
- les mer om hvordan du enkelt kan konfigurere 
downlights og spotlights.  
Side 34-35

Nye energieffektivitetsklasser
Hva betyr de nye energieffektivitetsklassene  
for deg, kundene dine og oss.
Side 36-37

LED eller Sokkel? 
Vi viser deg hvilke fordelen begge variantene har.
Side 38-39

IP-klasser på badet.
Les mer om hvilken IP-beskyttelsesklasse  
som er den rette for hvilket bruksområde. 
Side 40-41

Back to Nature. 
Naturlige lysmaterialer er populært både  
innendørs og utendørs. 
Side 42-43

Grønt vinner. 
Hvilke fremskritt vi gjør innen produksjon,  
emballasje, logistikk og reparasjonsmuligheter.
Side 8-9

Reparasjonsmulighet. 
Les mer om reparasjonsmulighet hvis lampene skulle 
gå i stykker og det bærekraftige lampesystemet 
NUMINOS®. 
Side 10-11

ZVEH førsteklasses partnerskap.
Hvorfor vi er en førsteklasses e-merkevarepartner  
og hva det gir deg.
Side 12-13

Utendørs vegglamper
QUADRULO

INNHOLD

ONE-familien
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SLV EXPERIENCE LIGHT: 
OPPLEV EKTE VIRTUELL  
INSPIRASJON.

Vi hjelper deg videre der fantasien din slutter. For med vår app 
SLV EXPERIENCE LIGHT med utvidet virkelighet kan du vise kundene 
dine hvordan lampene våre fungerer på stedet før de kjøper dem.  
Takket være den intuitive brukervennligheten er det et viktig rådgivende 
verktøy. Et flott hjelpemiddel som støtter avgjørelsene dine.

Opplev SLVs produkter hjemme  
hos deg selv.
Takket være utvidet virkelighet kan du se 
hvilke lamper som passer best der du skal 
ha dem. Det finnes praktiske funksjoner  
på startskjermen. Og hvis du ikke vet hva  
du skal gjøre, hjelper de lettfattelige 
 instruksjonene deg videre. 
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Har du sett en nyhet? Sjekk appen vår!
Last ned SLV EXPERIENCE LIGHT-appen gratis  
i Apple App Store eller Google Play Store på smarttelefon  
eller nettbrett, og se hvordan SLV-lampene fungerer  
med utvidet virkelighet. 

Bla i katalogen på nettet:  
Du finner det du leter etter i våre  
nåværende SLV-publikasjoner –  
du kan også bruke den praktiske 
ønskelisten for utvalgte produkter

Søk etter produkt:  
Hele produktutvalget til SLV-nettbu-
tikken i appen vår – registrer deg nå 
og kjøp drømmelampene dine.

Få økt kunnskap: Se de aktuelle 
høydepunktene i GOOD LIGHT på 
nettet, og les mer om de siste nyhe-
tene om hva som skjer i lysverdenen.

SLV EXPERIENCE LIGHT

Augmented Reality: Se SLV-lampene fra ulike perspektiver for å se hvordan  
de ser ut i rommet.  Inne og ute. Du kan plassere flere lamper samtidig og visualisere 
hele lyskonsepter.
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GRØNT  
VINNER.
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BÆREKRAFT | SAMRINA

Resirkulert plast, samme kvalitet.
For å spare ressurser erstatter vi primærråvarer med  
sekundærråvarer der det er mulig. SAMRINA er bare 
 en av SLV-lampene som allerede inneholder resirkulert 
plast. Og dermed også et lysende eksempel på hvordan 
design, kvalitet og bærekraft kan kombineres så miljø-
vennlig som mulig. Den svarte jordspydlampen med  
fleksibelt justerbar spot er et stilig og bærekraftig valg  
i enhver hage foran bolighus, hoteller og restauranter. 
Det sier seg selv at dette ikke bare gjelder lampene  
våre, men også omfatter lyskilder og emballasje. 

Bra for miljøet. Bra for deg. Vi er 
klar over vårt ansvar for fremtiden. 
Og når det gjelder bærekraft, har 
vi fortsatt en vei å gå før vi er i mål. 
Derfor tar vi små skritt hver dag  
for å oppnå bærekraftige resultater  
i hele verdikjeden innen produksjon, 
emballasje, logistikk og reparasjons-
mulighet.

SAMRINA
SP, single, GU10
Art.-Nr.: 1004757

LED GU10
Art.-Nr.: 1004972

Energieffektiv LED-belysning.
Sammenlignet med konvensjonelle lyskilder 
sparer lysdioder opptil 90 % energi. I en 
LED GU10 med 2700 kelvin, 300 lumen 
og en CRI-verdi større enn 80, er plastde-
lene også laget av resirkulert materiale.
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SÅ GOD  
SOM NY.
Reparasjon er et naturlig førstevalg. Fordi hver eneste elektroniske 
del som ikke kastes teller.  Og alle defekte deler som kan byttes ut 
eller resirkuleres skåner miljøet.  

Det må ikke være nytt for å fungere godt. 
Over 80 % av SLV-lampene kan repareres av fagutdan-
nede elektrikere. Vi ønsker å utvide LED-produktspekteret 
til 95 % innen 2022. På denne måten tar SLV hensyn til 
kravene i EUs retningslinjer for miljøvennlig design og 
energieffektivitet og bidrar til reduksjon av elektronisk  
avfall. Og vi fortsetter å jobbe med at alle produktene 
våre skal kunne repareres og resirkuleres. Det gjelder 
også emballasje.

Hvorfor mindre søppel er så viktig. 
Verden produserte 53,6 millioner tonn elektronisk avfall  
i 2019. Det tilsvarer vekten av 179 bygninger på størrelse 
med Kölnerdomen. Utviklingen er klar: innen fem år  
vil mengden elektronisk avfall øke med 21 %, og i 2030 
spår Global E-Waste Monitor en ytterligere økning  
til 74 millioner tonn. Det er på høy tid at vi begynner  
å tenke nytt.

Kilde: http://ewastemonitor.info/



11

BÆREKRAFT | REPARASJONSMULIGHET

Bærekraft i SLV.
Lampenes design og mulig-
het for reparasjon utgjør bare 
små deler  av SLVs bære-
kraftsstrategi. Det overordne-
de målet er å implementere 
bærekraft i hele verdikjeden. 
Hva det betyr, kan du lese 
mer om på: slv.com

Mer bærekraft med system  
NUMINOS® tilbyr down- og spotlights med tusen muligheter. 

Den nye SLV-serien NUMINOS® viser spesielt godt hva som er mulig når 
det gjelder bærekraftig produktdesign: det modulære belysningssystemet 
tilbyr tusenvis av alternativer for et bredt spekter av prosjekter. Ved hjelp 
av konfiguratoren kan du sette sammen drivere, LED-lyskilder, diffusorer, 
linser, hus og optiske elementer for kundens spesifikke bruksområde. Du 
får et ferdig produkt som består av individuelle deler. Hvis kravene endres, 
kan delene enkelt byttes ut. Det er unødvendig å kjøpe en helt ny lampe. 
Og dette gjør NUMINOS® til et bærekraftig lampesystem med ekstra lang 
levetid. Mer om NUMINOS® kan du lese på side 34.

NUMINOS® XL, DL
Art.-Nr.: 1003985

NUMINOS® MOVE M, DL
Art.nr.: 1003553
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KVALITET 
KNYTTES 
SAMMEN.
Tillit vises på mange ulike måter: Med produkter av høy 
kvalitet, passende tjenester eller partnerskap. Derfor er det en 
selvfølge at SLV Tyskland nå er en premium E-merkepartner 
for ZVEH.

E-merkepartnerskap signert (fra venstre): Gabi Schermuly-Wunderlich (administrerende direktør ArGe Medien i ZVEH),  
Lothar Hellmann (styreleder ZVEH), Christian Kruse (salgssjef D/A/CH SLV GmbH), Ingolf Jakobi (administrerende direktør ZVEH),  

Alexander Neuhäuser (administrerende direktør ZVEH), Denis Grobotek (markedssjef SLV GmbH).  
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STERKT PARTNERSKAP

Her kommer du til E-Haus: www.e-haus-online.de

Et partnerskap som bygges på tillit. 
Den tyske foreningen Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke 
representerer interessene til 50 164 selskaper. I flere tiår har SLV arbeidet med de daglige behovene  
i elektrobransjen med tanke på høy kvalitet, enkel installasjon og intelligente belysningsløsninger. 
Partnerskapet med ZVEH, som ble inngått i september 2020, styrker tilliten vår. Og gjør det nok en 
gang det klart at SLV er et foretrukket merkevare i elektrobransjen. 

Tillit forplikter.
Bedrifter som har ZVEHs E-varemerke overholder visse standarder, fokuserer på kundene og sørger  
for at de ansatte får den opplæringen de trenger. På denne måten skiller de seg ut fra konkurrentene 
og kan møte fremtiden med innovasjon og styrke.  Som det 64. medlemmet i kvalitetsalliansen av  
førsteklasses e-merkevarepartnere, støtter SLV Tyskland elektrobransjen med høykvalitets produkter 
og førsteklasses service. Dette er fordeler som gjelder for alle SLV-selskaper, uansett land. Vi gleder 
oss til veien videre.

SMART LIVSSTIL KAN VÆRE ENKELT.
E-Haus er et digitalt designet hus fra ZVEH, der besøkende kan bevege seg fritt takket være 360-graders 
optikk og 3D-teknologi og få innsikt i intelligente teknologier. Interaktive berøringspunkter gir informasjon 
om de rundt 60 produktene som e-merkevarepartnerne har bidratt med fra fra en rekke områder. Spesielle 
høydepunkter og det første resultatet av premium-partnerskapet er utendørslampene våre, som hilser deg 
velkommen ved oppkjørselen og inngangen.

E-HAUS

E-merkepartnerskapet med  
ZVEH er relatert til SLV i Tyskland. 
Fordelene dine gjelder imidlertid  
for alle SLV-selskaper. 
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KVALITET: LANGVARIG 
   GLEDE UTENDØRS.

Godkjent kvalitet. Med 5 års garanti.
Med vårt team av internasjonale spesialister sørger vi for 
kvalitet og fortsetter å investere i utvikling. Fra energieffektiv til 
værbestandig: SLV-utelamper testes kontinuerlig i våre egne 
laboratorier. Det sikrer god kvalitet, og derfor kan vi også gi 
deg 5 års garanti.

• IP- og IK-tester
• Kunstig oksidasjon (saltvannstest og klimakammer, UV-tester) 
• Langvarige tester under naturlige forhold 
• Tilbakemeldinger fra kunder tas med i produktutviklingen
• Brukervennlig og kvalitetssikret installasjon 
• Monteringsmateriale av høy kvalitet
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Firkantet eller rundt – med sitt klassiske formspråk og 
elegante design, er det enkelt å velge ENOLA® uansett 
interiørstil. Utelampene er ekstremt fleksible og har en  
halvstrålevinkel på 38°, noe som gjør dem egnet til  
mange bruksområder. De ekstra halvlysvinklene og den 
asymmetriske linsen gjør dem bare mer allsidige.

MINIMALISTISK  
DESIGN. MAKSIMALE 
MULIGHETER.
Nye reflektorer for nye lysbilder.
ENOLA ®-serien har enkle og elegante linjer.Helt kompromissløst. 
Bruksområdet er veldig allsidig. Takket være de nye lysåpningene 
og reflektorene som kan kombineres på flere måter, er det enkelt  
å finne en passende løsning.

ENOLA® SQUARE
UP/DOWN M, WL 
Art.-Nr.: 1003419

Vakker på fasaden.
Indirekte lys med ENOLA®s doble lyskilde. 
Vegglampene avgir en lysfarge som kan 
skiftes med bare et klikk via CCT-bryteren 
(3000/4000 K). Med beskyttelsesklasse 
IP65 er den beregnet på utendørs bruk. 
Og takket være monteringsplaten med 
Easy to Install, installeres den raskt og 
enkelt. 
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Halvstrålevinkel på 19°: Smal lysstråle. 
Halvstrålevinkelen på 19° skaper en smal 
lyskegle som er egnet til å fremheve visse 
punkter og til aksentbelysningsobjekter 
utendørs.

Vinkel med 56°: Jevn lysfordeling.
En bredere vinkel på 56° gir en større, jevne-
re belysning. Den myke lysfordelingen gjør 
den ideell for å belyse større områder som 
hjørner eller inngangspartier. 

Asymmetrisk strålingskarakteristikk.
Reflektoren med asymmetrisk linse har den 
fordelen at lysåpningen kan justeres, og  
linsen kan brukes i fire retninger. Ideell til  
en lyskegle ved inngangsdøren eller ved 
butikkdøren, ettersom lyset går både langs 
veggen og fremover samtidig. 

KVALITET | ENOLA®

Halvstrålevinkelen beskriver vinkelen mellom to 
punkter, der lysintensiteten reduseres til 50 %  
av maksimumsverdien. Avhengig av størrelsen 
på vinkelen, har lyskeglen en annen diameter.  

En smal vinkel samler lyset mer intensivt for å spe-
sifikt belyse bestemte gjenstander eller overflater. 
En bredere vinkel sikrer derimot en jevn belysning 
med mykere lys.

HVORDAN HALVSTRÅLEVINKELEN PÅVIRKER LYSSTRÅLEN.

ENOLA® ROUND UP/DOWN M, WL
+ Linse 19° 
Art.-Nr.: 1003425 + 1005205

ENOLA® ROUND UP/DOWN M, WL
+ Reflektor 56°
Art.-Nr.: 1003425 + 1005207

ENOLA® ROUND M, WL
+ Linse asymmetrisk  
Art.-Nr.: 1003423 + 1005206
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UTE TIL  
HJEMMET.
Lyset kan planlegges. Ute handler det om  
å bringe lys i mørket, vise vei og sørge for 
fasinerende lysstemninger. Men hvilken lampe 
er den riktige? SLVs lysekspert Lars Heidrich 
vet mer. 

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE. 

Hva må man passe på når  
man skal planlegge utendørs 
belysning? 
Belysningskonseptet må alltid  
utarbeides på forhånd og baseres 
på forventet helhetsbilde. Hvis de 
første plantene og strømledningene 
allerede er på plass, er det for sent  
å tenke på optimal belysning. Mange 
glemmer også å vurdere vekst – en 
hage som i utgangspunktet ser trist 
ut, kan se helt annerledes ut på fem 
til seks år. Svingbare LED-spots som 
ESKINA FRAME gir deg mulighet  
til å justere lyset.

Hva er formålet med utendørs 
belysning?
Funksjon og estetikk skal være  
i harmoni med hverandre. Belysnin-
gen i private hager skal vanligvis 
oppfylle et annet formål enn veibe-
lysning i offentlige områder, der man 

i tillegg må ta hensyn til lovpålagte 
reguleringer og retningslinjer. Når det 
gjelder fasadebelysning, er det viktig 
å forstå og inkludere arkitekturen. 
Lamper som OUT BEAM FRAME er 
godt egnet til å fremheve høydepunkter.

Hvilke lamper passer til  
hvilken bruk?
Man bør velge en spennende blan-
ding av grunnleggende og aksentbe-
lysning. Hvis det er noe spesielt jeg 
vil lyse opp, trenger jeg målrettet lys. 
Lys som ikke er målrettet må ikke 
blende, og det må ikke skjule snu-
blefarer. Så i stedet for å bruke færre 
sterke lys, er det bedre å bruke flere 
svake lys. En annen stor trend er at 
utendørsbelysning brukes mer og 
mer fleksibelt: Hvis du vil lese på  
terrassen eller i hagen om kvelden, 
trenger du mobilt lys som er egnet  
til utendørs bruk. 

Lars Heidrich
Teamleder Lighting Design
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KVALITET | OUTDOOR

Bør man velge et verktøy for  
belysningsdesign i prosessen? 
Absolutt: DIALux er navnet på det 
ledende verktøyet, der man kan  
planelegge hele uteområdet og se 
hvordan lampene kan plasseres, 
samtidig som man får informasjon 
om strålingsegenskaper, foto-
metriske data og energivurderinger. 
Nesten alle SLV-lamper kan legges 
inn i programmet via plug-in, slik at 
produktutvalget blir riktig for både 
planleggere og kunder. 

ESKINA FRAME 45, Pole, single
Art.-Nr.: 1004749

Planlegging som virker.
Ekspertene våre hjelper deg gjerne  
med planleggingen. Ta gjerne kontakt: 
projekte@slv.de
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OUT BEAM FRAME, SP
Art.-Nr.: 1003518

Overbeviser over hele linjen.
OUT BEAM FRAME vegg- og taklampe 
har en smal lysstripe som passer perfekt 
til rammen. Den kan brukes på vindusåp-
ninger, garasjeporter, innganger og  
passasjer uten å forurense området rundt 
med lys. Elegant og lite påtrengende  
takket være sin kompakte form. Og med 
en presisjon som overbeviser hele veien.

Det er deilig ute. La deg inspirere, og la prosjektene 
dine skinne i det beste lyset med førsteklasses kvalitet 
og riktige utelamper fra SLV.

SITRA CUBE M, WL
Art.-Nr.: 1005151

Kubistisk eleganse.
SITRA CUBE vegglamper, som nå er  
tilgjengelige i enda flere størrelser, gir  
en effektiv utendørsbelysning. De er pro-
dusert i aluminium og glass og passer  
sømløst inn i fasade og yttervegg med 
sine forskjellige farger. Takket være IP65 
er de optimalt beskyttet.



21

ESKINA FRAME 75
Pole, double
Art.-Nr.: 1004751

Utrolig fleksibel, også med tanke på design.
Et spesielt høydepunkt med ESKINA FRAME er svingbare LED-spots som gir økt fleksibilitet ved  
belysning til sti, hage eller fasade. Takket være CCT-bryteren kan fargetemperaturen stilles inn  
mellom 3000 K og 4000 K under installasjonen. Og med beskyttelsesklasse IP65 er lampen også 
ideell for utendørs bruk.

KVALITET | OUTDOOR

Her kommer du til E-Haus:  
www.e-haus-online.de

Opplev ESKINA FRAME i E-Haus.
Du kan selv se hvilket banebrytende lys  
ESKINA FRAME lager i oppkjørselen hvis  
du bruker ZVEHs E-HAUS. Du finner mer  
om det på side 13.
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Gjennomtenkte løsninger for større effekt. Enkel og  
tidsbesparende installasjon av lampene våre betyr for  
deg: Rask prosjekthåndtering, rent arbeid og fornøyde  
kunder. Så enkelt er det. 

EASY TO  
INSTALL.

Festbart lampehode.  
Med ENOLA® -serien kan lampehodet skilles 
fra monteringsplaten som er festet til veggen. 
Din fordel: Etter å ha hengt lampehodet på 
monteringsplaten, har du begge hendene fri  
til å skru den på.
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KVALITET | EASY TO INSTALL

Sikker sammenføyning:
Etter den elektriske tilkob-
lingen via pluggkontakt, 
kan lampen ganske enkelt 
hektes på mottaksstykket. 

Til slutt festes den:
Nå er alt du må gjøre  
å koble lampen trygt til 
monteringsplaten med  
en enkelt skrue.

Praktisk feste: 
ENOLA® Lampene har et 
praktisk feste der lampe-
hodet kan festes enkelt og 
nøyaktig. 
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Seriekobling. 
Med sine innebygde LED-strips har 
nye QUADRULO vegg- og taklampe 
et moderne og lineært utseende 
som avgir et indirekte lys. Takket 
være alternativet for seriekobling 
kan flere lamper installeres raskt og 
trygt.

Sikker kabelinnføring:
For enkel seriekobling, finnes  
det to kabelinnganger i åttetallsform 
i bunnplaten til lampen. 

Sikker kobling:
For å sikre riktig gjennomføring, har  
fjærklemmen to tilkoblingsmuligheter  
i bunnplaten.
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KVALITET | EASY TO INSTALL

Tilkobling til  
strømledning: 
Tilkoblingskablen kan 
kobles direkte uten  
verktøy.

Enkel montering: 
Alt du trenger å gjøre er  
å koble koblingen til mon-
teringsplaten til lampens 
kontakt – ferdig!

Kvadratisk, praktisk fjærklemmeforbindelse.
Den kubeformede vegglampen SITRA CUBE overbeviser med sin moderne enkelthet. 
Avhengig av bruksområde, kan lyskeglene peke opp eller ned, og lysfargen kan  
endres under installasjon ved hjelp av en CCT-bryter (3000/4000 K). Og takket 
være fjærklemmen går det raskt og enkelt. 
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  PERFEKT  
TIL REPRESENTATIVE ROM.

Føl deg velkommen fra første stund. 
Det er førsteinntrykket som teller. Og riktig lys er forutsetning 
for å skape riktig atmosfære.  Derfor er ONE-serien perfekt, 
ikke bare til hoteller og restauranter, men generelt når man 
ønsker et stilig oppholdsrom. 
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Vår moderne favoritt: Som en  
pendellampe, vegglampe eller til og 
med i 3-faset skinne, lampene  
i ONE-serien får lett den oppmerk-
somheten de fortjener. DALI-dimbar, 
lite vedlikehold og bærekraftig med 
en forventet levetid på over 10 år.

ONE 60, PD, DALI, up/down
Art.-Nr.: 1004762

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE. 

Up, down and round and round. 
ONE tilfører interiøret det lille ekstra 
med sin moderne, sirkulære de-
sign. Pendelvarianten lyser både 
oppover og nedover og kan dim-
mes med DALI. CRI> 90 sørger 
for utmerket fargegjengivelse.  
Og lysfargen kan tilpasses dine 
individuelle behov via CCT-bryteren 
(30004000 K).  

SVEVENDE 
RING.



Dobbelt så stilig.
Med samme kabellengder per ring er  
ONE DOUBLE en klassisk lampe.  
Kabellengdene kan varieres dersom man  
ønsker et mer asymmetrisk utseende.

ONE DOUBLE, PD, DALI, up/down
Art.-Nr.: 1004767

ONE-SERIEN | INNENDØRS
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ONE 80, PD, DALI
Art.-Nr.: 1002912

Rett og slett utrolig flott.
Trenger du større diameter? Ikke noe problem: ONE pendellampe er  
tilgjengelig i forskjellige størrelser. Og alle versjonene har de samme  
egenskapene: CRI> 90, CCT-bryter (3000/4000 K) og DALI-dimbar lys.  

ONE TRIPLE, PD, DALI
Art.-Nr.: 1002913

Tre ganger så god.
Også godt egnet som trio. Modige  
lysdesignere kan lage sine egne varianter  
takket være de variable kabellengdene. 
Og selvfølgelig er lumenutgangen tre 
ganger så god. 
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ONE-SERIEN | INNENDØRS

ONE 40, WL, DALI
Art.-Nr.: 1002915

Velg rund.
ONE TRACK vekker  
alles oppmerksomhet  
på 3-faset skinne.
For å rette søkelyset mot 
flere ting samtidig, kan  
den justeres i mange  
romdimensjoner.

ONE 40 TRACK, 3Ph., DALI 
Art.-Nr.: 1004770

Rett og slett koselig. 
Heng ONE på veggen, så virker alt foran litt rundere. Det skyldes utstrålingen,  
som kommer til uttrykk både i lys og stil. 

Et rundt alternativ: ONE-lamper har en design som passer  
i alle rom. DALI-dimbart lys skaper en behagelig atmosfære. 
Derfor er det flott at den er tilgjengelig i forskjellige størrelser  
til forskjellige bruksområder.
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DET ER FINT Å VITE.  
  Å FORMIDLE KUNNSKAPEN  
 VIDERE ER ENDA BEDRE.

Helt klart. 
Vi gir deg råd her og nå om hvordan du og kundene dine kan 
oppleve lys enda bedre. Slik får du ikke bare nytte av tilbudet 
vårt, men også av kunnskapen vår. 

Vet du dette?  
• Hvordan du konfigurere drømmelampen på nett?
• Hva de nye energieffektivitetsklassene kan tilby?
• Hvilke ulike fordeler LED eller sokkel tilbyr? 
• Hvordan du velger IP-klasse til badet?
• Hvilke naturmaterialer som er populære akkurat nå?

Du finner svarene på de neste sidene.
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24° 36°
60°

20° 40°
55°
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FINN DRØMMELAMPEN 
PÅ NETTET.  
MED SYSTEM.
Riktig lys til alle behov.
Takket være det store utvalget av moduler, kan du bruke  
NUMINOS® nettbaserte konfigurator til å sette sammen  
passende downlights og spotlights i bare noen få trinn. 

Kan skaffes i sju versjoner 
(68-75 mm til 176-186 mm) 
med høytytende LED-modul  
i tre lysfarger (2700K, 3000K, 
4000K) og blendingsvurde-
ringer (UGR 16 til 23). 

Finnes i tre husstørrelser  
(65 x155 mm, 85 x 175 mm, 
100 x 203 mm) med høy-
tytende LED-modul i tre 
lysfarger (2700 K, 3000 K, 
4000 K). 

Valg mellom reflektorer  
med utstrålingsvinkler  
på 20°, 40° eller 55°.

Valg mellom linser med 
utstrålingsvinkler på  24°, 
36° og 60°.

Som følge av de fabrikkin-
stallerte LED-driverne  
(fasedimming, DALI) egner 
alle spotlightene seg til 
direkte tilkobling til 230 volt 
spenning.

Diverse effektfiltre (frostet, 
prismatisk, elliptisk,  
bikubecelle) er tilbehør.

Dekorring som synlig  
avslutning i fargevalgene 
hvitt, svart eller krom.

DOWNLIGHTS
NUMINOS® Downlights finnes som faste eller svingbare  
versjoner (4 x faste og 3 x svingbare).

SPOTLIGHTS
NUMINOS® Spotlights kan skaffes som svingbare eller  
faste taklys, pendellamper og som spotlight for tre-faset  
skinnesystemer.
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HELT KLART! | SLV NUMINOS®

Systematisk mot målet. 
SLV NUMINOS® Nettbasert konfigurasjon gjør det mulig.

Enten du velger spotter eller downlights – med vår nettbaserte konfigurator er du snart i mål. Hvis det er noe du lurer på, 
finner du informasjon bak infosymbolene. Du kan også få en visuell forsmak ved å velge mellom detalj- eller romvisning.

Vil du konfigurere drømmelampen med en gang? 
Her kommer du til SLV NUMINOS® Nettbasert konfigurator: 

www.numinos.SLV.com

Skann meg for å se en video som  
tydelig viser hvor lett det er å  konfigurere 
NUMINOS®-lamper.
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ALT BLIR  
ENKLERE.
Slutt på forvirringen: Fra september 2021 gjelder 
nye regler for energieffektivitet og merking. De gjelder 
for lyskilder som LED-moduler, men ikke lenger 
lamper. En lampe med en avtagbar lyskilde kalles 
et “omkringliggende produkt”. Dette øker ikke bare 
forståeligheten, men muliggjør også mer transparente 
kjøpsbeslutninger.

Bærekraftige energieffektivitetsklasser.
Med de nye reglene endres spekteret av mulige energi-
effektivitetsklasser til A, B, C, D, E, F og G. For å sikre at 
klassifiseringen forblir bærekraftig, er kravene utformet 
slik at de høyere klassene (C til A ) bare kan oppnås  
i fremtiden. En armatur som tidligere ble klassifisert med 
A ++ eller A +++ ikke automatisk A-klassifisering.

Utformingen av energietikettene beholdes derimot.  
Det nye er at energieffektivitetsklassene som vises er 
ensartede for alle produkter som faller inn under ramme-
forordningen 1369/2017/EU. I tillegg vises en QR-kode 
på etiketten, som refererer til den offentlige delen av 
EPREL-databasen, der SLV-produkter også er oppført.

Etiketter til lamper.

Det kreves ikke lenger  
merking av lamper

Implementeringen av det nye 
merkingen må være  

ferdig innen 28. februar 2023

Bruk av den nye forskriften
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Lichtquelle EEK
Lichtquelle 1
(z.B. Spot)

3000K

Lichtquelle 2
(z.B. Up)

3000K

Lichtquelle 3
(z.B. Down)

4000K

Lichtquelle 4
(z.B. Variante)

2700K-3000K

HELT KLART! | ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSER

Nye etiketter i BIG WHITE® 22. 
Også SLV må bruke de nye etikettene. Vi tar forholdsregler slik at du kan jobbe med de nye  
energieffektivitetsklassene og velge de riktige lampene: I den kommende BIG WHITE® 22 er de  
nye klassene allerede på plass.
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LED ELLER 
SOKKEL?
Det finnes fordeler og fordommer med begge. Til slutt handler det 
om stil. På tide å informere kundene og presentere den samme lampen 
i begge versjoner.

QUADRULO SENSOR
WL, E27
Art.-Nr.: 1002402

Klassisk og fleksibel. 
De som foretrekker en klassisk stil, vil ikke bare ta  
et godt valg med QUADRULO SENSOR vegglampe, 
men kan også bruke smarte lyspærer takket være 
E27-kontakten. Den integrerte sensoren reagerer på  
enhver bevegelse. 

Kjent fordom?
En bekymring som ofte høres er at hvis den permanent 
installerte LED-lyskilden er defekt, må hele armaturen 
byttes ut. Vi kan tilbakevise fordommene, fordi lyskilden  
i nesten alle SLV-armaturer kan skiftes og repareres  
av fagfolk. 

Den beregnede levetiden er heller ikke et argument, fordi 
50 000 timer i private innendørsområder med tre timers 
belysning per dag tilsvarer ca. 50 år. Ute lyser en LED 
seks timer om dagen i rundt 25 år.
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QUADRULO
WL
Art.-Nr.: 1005201

Moderne, rette linjer.
Med sin moderne design er den nye QUADRULO  
en av de mest elegante vegglampene i sin klasse.  
De innebygde LED-stripsene genererer indirekte lys  
med en fargetemperatur på 3000 K. 

HELT KLART! | LED ELLER SOKKEL?
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MAGANDA, WL
Art.-Nr.: 1004971
IP44

Stilfull og sikker. 
Elektrisitet og fuktighet går ikke godt sammen. For å gjøre belysningen  
i moderne rom behagelig, trygg og avslappende, og ikke bare funksjonell, 
må riktig IP-beskyttelsesklasse velges i forhold til bruksområde.

Hva betyr IP?
Forkortelsen IP står for International Protection. I engelsktalende land blir 
det også oversatt som Ingress Protection. Den standardiserte IP-koden 
bruker for eksempel det første sifferet for å indikere beskyttelse mot  
fremmedlegemer og kontakt, mens det andre sifferet beskriver ugjennom-
trengelighet for vann og fuktighet. Sistnevnte er spesielt viktig på bad. 

BESKYTTELSE TIL  
BADEROMSLAMPER.
Godt lys gir økt trygghet. Ikke noe problem med SLV innendørslamper 
og riktig IP-beskyttelsesklasse til riktig bruksområde.  

IP 6 5
International Protection

ingen beskyttelse 0 0 ingen beskyttelse

beskyttet mot gjenstander ned til
(diameter> 50 mm tilsvarende en hånd) 1 1 Beskytter mot loddrett dryppende vann

beskyttet mot gjenstander ned til  
(diameter> 12,5 mm  tilsvarende en finger) 2 2 Beskytter mot dryppende vann når huset  

er skrått opptil 15° 

beskyttet mot tilgang 
(diameter> 2,5 mm tilsvarende et verktøy) 3 3 Beskyttelse mot loddrett sprut opptil 60°

beskyttet mot tilgang med en ledning
(Diameter > 1 mm) 4 4 Beskytter mot sprut fra alle kanter

fullstendig beskyttelse mot berøring
(mot støv i skadelige mengder) 5 5 Beskytter mot vannstråle (dyse) fra alle vinkler 

fullstendig beskyttelse mot berøring
(støvtett) 6 6 Beskytter mot sterke vannstråler 

7 Beskytter mot midlertidig nedsenking

8 Beskytter mot permanent nedsenking 
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IP X7

IP X4

IP X5

HELT KLART! | IP-KLASSE

TRUKKO WL, rektangulær
Art.-Nr.: 1004730
IP44

DASAR® 920, EL
Art.-Nr.: 233500
IP67

POWER TRAIL-LITE® rund
Art.-Nr.: 228332
IP67

POWER TRAIL-LITE® kvadratisk
Art.-Nr.: 228342
IP67

VARU, EL, QPAR51
Art.-Nr.: 1001931 
IP65

Lamper i området opp til 0,6 m rundt  
badekar, dusj eller servant skal minst ha 
beskyttelse mot vannsprut tilsvarende  
beskyttelsesklasse IP44.

Med beskyttelsesklasse IP54 er lampene 
også beskyttet mot støv.  

Beskyttelsesgrad IP65 er 
ideell i en høyde på 2,25 m 
rundt dusj/badekar – det 
betyr at lamper er beskyttet 
mot vannstråler fra alle 
vinkler og er støvtette. 

GRAZIA IP FLEXSTRIP
Art.-Nr.: 1004735
IP54

For å være vanntett, må lampene  
i direkte nærhet til dusj eller badekar  
ha IP-beskyttelsesklasse 67.
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RUSTY® UP/DOWN
WL, rund
Art.-Nr.: 1004651

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE. 

Unik tidløs rust.
Forgjengelighetens kraft har sin sjarm. 
RUSTY er også tilgjengelig som gulv- og 
vegglampe og har et rustikt utseendet 
som bare blir mer unikt ettersom tiden 
går. Det skyldes det spesialbehandlede 
FeCSi-stålet, som samtidig beskytter  
innsiden av de unike lampene mot  
korrosjon. Lampene eldes på en vakker 
og naturlig måte.

Klassiske og naturlige former. Både innendørs og utendørs går  
trenden mot uvanlige og fremfor alt naturlige materialer som glir inn  
i omgivelsene. 

BACK TO  
NATURE.

Vakker og slitesterkt som basalt.  
Hva kan være mer originalt og naturlig enn basalt?  
Materialet, som bokstavelig talt spirer direkte fra jorden, 
står for en uforlignelig kontrast: den destruktive kraften til 
magma står i kontrast til den kreative kraften i dens faste 
form. Bare på denne måten kunne basalt bli den vanligste 
steintypen. På land og under vann, på månen og til 
og med på mars. Og nå også i hagen og innendørs. 

Funksjonelt lys. Men likevel naturlig.
Mennesker som jobber med lys står overfor utfordringen 
med at det ikke bare skal være funksjonelt. Lys er et de-
signelement som utgjør en viktig del av helhetskonseptet. 
Og lamper laget av naturlige materialer er en ressurs på 
mange måter både innendørs og utendørs. Naturstein, 
filigrant glass med en helt ny optikk, tre eller til og med 
forgjengelig rust - vi vil ha det naturlig.
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FLATT SENSOR, WL
Art.-Nr.: 1002955

HELT KLART! | MATERIALEGENSKAPER

Stein og glass i perfekt harmoni. 
LISENNE bringer basalt utendørs, 
mens pendellampene passer perfekt 
inne. Natursteinen danner en solid 
base som harmonerer med den fili-
grane glasskjermen. Det røykfargede 
glasset minner om tider da levende 
lys og peisild var de vanligste  
lyskildene. Men bak finner du topp 
moderne teknologi: På grunn av  
den innebygde E27-kontakten, er  
armaturen egnet for forskjellige  
typer LED-lamper.

Tre blir ikke, tre er.
Mens basalt og rust går gjennom en lang prosess, er 
treet perfekt fra første stund: Ikke bare når det gjelder 
utseende, men også når det gjelder følelse og lukt, det 
er et symbol på selve naturen. FLATT-serien hyller dette 
med en innvendig overflate som minner om tre. Innrammet 
av det flate aluminiumshuset, genererer FLATT indirekte 
lys som skaper en minimalistisk, moderne og naturlig  
atmosfære i ett hvert miljø. 

Naturlig variasjon.
Hvis du vil innlemme naturlige elementer i prosjektene dine, kan 
du velge lys og lamper i samme stil. SLVs lamper er tilgjengelige 
i mange versjoner og størrelser.

LISENNE PD, E27
Art.-Nr.: 155714
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Har du brukt lamper fra SLV i prosjektet ditt? Fortell oss om det! 
Gjerne sammen med bilder og detaljert bakgrunnsinformasjon:  
references@slv.de
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 GODT LYS TIL PROSJEKTER. 
TIL PROSJEKTER I RAMPELYSET.

Virkeliggjøre ideer. Med støtte fra oss.
Ingen prosjekter er like. Men alle prosjekter trenger godt lys. 
Hos SLV finner du alltid den riktige løsningen – selv for uvan-
lige ideer. Enten du trenger lamper til hoteller, gastronomi, 
butikker, offentlige institusjoner eller private bygninger –  
våre belysningseksperter hjelper deg med kunnskap under 
planleggingen.
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Rustikk hygge i flott lys. Rügen er den største og kanskje også 
den vakreste øya i Tyskland. På østkysten, i Prorer Wiek, har det 
tidligere KdF Seebad Rügen blitt nytt. Mariandl am Meer består  
i dag av nye og lekre leiligheter, og lampene fra SLV bidrar til de  
lekre kontrastene i konseptet.

MARIANDL AM MEER

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE. 
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Moderne belysning sørger for 
en ekstra hyggelig atmosfære. 
Design- og belysningskonseptet 
blir tydelig allerede inne i lobbyen: 
den moderne og elegante grunn-
belysningen gir naturlige kvalitets-
møbler en subtil effekt. Planter  
i romdelere fungerer som struktu-
rerende elementer og er innram-
met av LED-strips som også avgir 
et indirekte, veivisende lys. 

PROSJEKTER | HORECA

Herlig sjøluft.
Feirekomplekset Mariandl am Meer ligger  
ved Østersjøen helt nord i Tyskland. En herlig 
kombinisjon av hygge og frisk sjøluft. Gjestene 
kan glede seg over en fantastisk utsikt  
mot sjøen i de 128 små og store leilighetene. 
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Stor fleksibilitet.
I leilighetene gir AVO-spots en beha-
gelig grunnbelysning. De tjener også 
som optisk veiviser og fører blikket 
mot det vesentligste. Takket være fri 
svinging og mobilitet på strømskinnen, 
er jusering utrolig enkelt.

AVO TRACK, 3Ph., QPAR51
Art.-Nr.: 152640

Lys ønsker velkommen og skaper et hyggelig miljø. Det er ikke  
bare leilighetene som oser kos og hygge, også lobbyen, utendørs-  
og velværeområdet har et lyskonsept som virkelig understreker det  
beste ved anlegget. 

Sov bedre, les bedre.
Etter en avslappende feriedag er det fint 
 å kunne finne roen når man går til sengs. 
PHELIA vegglamper sørger for et blen-
dingsfritt natt- og leselys. KARPO MAGN 
tilbyr ytterligere fleksibilitet, takket være 
den fritt justerbare spotlighten med mag-
netfeste. 

KARPO MAGN
CW, single, PHASE
Art.-Nr.: 1004706
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Prorer Wiek er den største Øster-
sjøbukten på Rügen og strekker 
seg fra Jasmund-halvøya i nord til 
skogsområde  Granitz nær Binz. 
En fantastisk natur med direkte  
tilgang til naturen, som inspirerte 
til å bygge feriekomplekset KdF 
Seebad Rügen i Prora i Binz på 
1930-tallet. Anlegget ble tegnet  
av arkitekten Clemens Klotz,  
og grunnsteinen ble lagt ned  

2. mai 1936. I 1949 ble det kolos-
sale komplekset overtatt og  
utvidet av militæret i DDR. Frem til 
1991 var området militært område. 
I dag, og nesten 85 år etter at 
grunnsteinen ble lagt, gjenoppstår 
stedet med en mangfoldig blan-
ding av hotell, restauranter, boliger 
og bedrifter. Dette gjør Prora til et 
svært populært sted på Rügen.  

PRORA: EN SPENNENDE HISTORIE. 

PROSJEKTER | HORECA

Lys som får sjelen til  
å vandre. 
I det 750 m2 store velvære-
området med basseng inne 
og ute, badstue og damp-
badstue, er alt lagt til rette 
for at man skal kunne  
slappe av. Vegglampen 
THEO UP/DOWN skaper 
ikke bare et spennende,  
indirekte lys, men sørger 
også for belysning som  
viser vei og øker sikkerheten. 

Bare å henge opp. 
I den åpne stuen/spisestuen 
skaper de konisk formede 
PHELIA-pendellampene et 
varmt hvitt og koselig lys. 
Perfekt når man sitter og 
koser seg med god mat og 
lar dagen passere i revy. 

PHELIA 25, PD, E27
Art.-Nr.: 1002949

Diskre veiviser. 
For at gjestene skal komme 
seg trygt gjennom uteområ-
det, viser QUADRASYL  
pullertlys i aluminium vei på 
en diskret og indirekte måte. 
Med betongankersettet inklu-
dert i leveransen, installeres 
de ikke bare raskt, men også 
bombesikkert. 

QUADRASYL 75, Pole, TCR-TSE
Art.-Nr.: 232295

THEO UP/DOWN, WL, QPAR51
Art.-Nr.: 229535
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Schurr – DIE BADGESTALTER GmbH
DIE BADGESTALTER er et tysk-østerriksk selskap som hjelper over  
130 uavhengige bedrifter med alt som trengs fra den første planleggingen 
til den siste finpussen. Det gjelder også for Schurr i Dettingen unter Teck, 
der SLV-belysningen i utstillingslokalet bidrar til å inspirere kundene.

NUMINOS® L
3-faset
Art.-Nr.: 1004275

Fokus på våte oaser.

STRUCTEC spotlight sørger for å sette lys på enkeltdetaljer. Takket  
være kompatibel adapter er den perfekt til integrasjon i 3-faset DALI  
skinnesystem med med en høyytelses LED-modul. Det gjelder også  
for NUMINOS®. En spotlight som kommer til å fokusere enda mer på  
fleksibilitet i fremtiden.  

IP-klasse til bad? 
Vil du vite hvilken IP-beskyttelsesklasse 
som er riktig på badet?  
På side 40-41 kan du lese mer.
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PROSJEKTER | BUTIKK

SIGHT TRACK
3-faset
Art.-Nr.: 1001289

Godt opplyst fra grunnen av.
Hvis ingenting skal distrahere fra personlige råd, må  
ikke lyset kreve for mye oppmerksomhet. SIGHT TRACK 
pendellampe avgir en homogen grunnbelysning, som 
snart får en oppdatering med SIGHT TRACK 3-fase på 
hele høyspentskinnen.

LIGHT EYE® 150
3-faset., PD, 
QPAR111
Art.-Nr.: 1000709

Hengende velvære.
Pendellampen LIGHT EYE er kuleformet, laget av stål  
og har tekstilbelagt kabel. Den skaper nøyaktig den 
stemningsfulle atmosfæren som ønskes ved servanten 
og må vises i utstillingslokalet. Takket være skinnemonte-
ring velger du selv lysfokuset. 
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RETT OG SLETT UTROLIG  
  ALLSIDIG. OG PERFEKT  
 PÅ MANGE MÅTER.

Riktig lys til alle behov.
Utendørs, innendørs, spesielt bærekraftig, med system, 
nye reflektorer, de riktige beskyttelsesklassene, laget 
av naturlige materialer og mye mer: SLV lamper sørger 
for variasjon på mange bruksområder. Opplev mulighe-
tene selv. 



CRI 
90

Materiale: plast

1460lm
I

I 
2700K

CRI 
90

3300lm
I

I 
2700K

IP 20 36

IP 20 IK02 20° 19 L80B50 355°

24° 10

IP 20 IK02 20° 21 L80B50 10

IP 65 IK04 280° 150
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maks. 
7W1xGU10
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NUMINOS® XL
DL

Side 11

SIDE 8-9

SIDE 10-11

SAMRINA
SP, single, GU10

NUMINOS® MOVE M
DL

LED
GU10

Side 9 Side 9

Side 11

1050mA 
Energiforbruk: 37,4 W
Materiale: aluminium/polykarbonat (PC)
Ø/L: 16/10,8 cm
Innbygning-Ø/D: 14,5/11,5 cm
Driver eks.

Variant Art.Nr.

3300lm | 2700K | CRI90
matt svart 1003985

500mA 
Energiforbruk: 17,5 W
Materiale: aluminium/polykarbonat (PC)
Ø/H: 13,5/9 cm
Innbygning-Ø/D: 12/10 cm
Driver eks.

Variant Art.Nr.

1460lm | 2700K | CRI90
matt svart 1003553

220-240V ~50/60Hz
Materiale: plast/glass
L/B/H: 11,5/10/13 cm

Inneholder resirkulert materiale Inneholder resirkulert materiale

Variant Art.Nr.

GU10
svart 1004757

Variant Art.Nr.

2700K 1004972
3000 K 1004973
4000 K 1004974

Lysstrøm 300lm
Lampestrøm 0,035A
maks. lysstyrke 400 cd
Fargegjengivelsesindeks 80
Effekt 4 W
Energiforbruk/1000 t 4 kWh
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PRODUKTINDEKS

Du finner alle SLV-produkter med priser på slv.com  
og i den aktuelle hovedkatalogen til SLV, BIG WHITE®.



56

CRI 
90

CRI 
90

CRI 
90

CRI 
90

CRI 
90

CRI 
90

720lm
I

/ 820lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

1480lm
I

/ 1680lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

720lm
I

/ 820lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

1480lm
I

/ 1680lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

700lm
I

/ 800lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

700lm
I

/ 800lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

IP 65 IK02 38° 38° L70B50 10

LED

LED

IP 65 IK02 38° L70B50 10

LED

IP 65 IK02 38° L70B50 10

LED

IP 65 IK02 38° L70B50 10

LED

IP 65 IK02 38° L70B50 10IP 65 IK02 38° 38° L70B50 10

LED

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE.

ENOLA® SQUARE M
WL, single

ENOLA® ROUND M
WL, single

ENOLA® ROUND M UP/DOWN
WL

Side 16Side 16

ENOLA® SQUARE M UP/DOWN
WL

ENOLA® ROUND M
CL

SIDE 16-17

ENOLA® SQUARE M
CL

120-277V ~50/60Hz | 500mA 
Systemeffekt: 19W
Materiale: aluminium/glass
B/H/D: 10/23/15 cm

Variant Art.Nr.

1480/1680lm | 3000/4000K | CRI90
matt antrasitt 1003419

100-240V ~50/60Hz | 500mA 
Systemeffekt: 10W
Materiale: aluminium/glass
Ø/H: 10/12,5 cm

Variant Art.Nr.

700/800lm | 3000/4000K | CRI90
matt antrasitt 1003427

100-240V ~50/60Hz | 500mA 
Systemeffekt: 10W
Materiale: aluminium/glass
L/B/H: 10/10/12,5 cm

Variant Art.Nr.

700/800lm | 3000/4000K | CRI90
matt antrasitt 1003421

100-240V ~50/60Hz | 500mA 
Systemeffekt: 10W
Materiale: aluminium/glass
B/H/D: 10/16/15 cm

Variant Art.Nr.

720/820lm | 3000/4000K | CRI90
matt antrasitt 1003417

100-240V ~50/60Hz | 500mA 
Systemeffekt: 10W
Materiale: aluminium/glass
B/H/D: 10/16/15 cm

Variant Art.Nr.

720/820lm | 3000/4000K | CRI90
matt antrasitt 1003423

120-277V ~50/60Hz | 500mA 
Systemeffekt: 19W
Materiale: aluminium/glass
B/H/D: 10/23/15 cm

Variant Art.Nr.

1480/1680lm | 3000/4000K | CRI90
matt antrasitt 1003425



57

PRODUKTINDEKS

Du finner alle SLV-produkter med priser på slv.com  
og i den aktuelle hovedkatalogen til SLV, BIG WHITE®.

ENOLA® M
Akk. Linse 19° 

ENOLA® M
Akk. Reflektor 56°

ENOLA® M
Akk. Linse asymmetrisk

Side 17 Side 17 Side 17

SIDE 16-17

Materiale: stål/polykarbonat (PC)
H: 3,8 cm

Materiale: Polykarbonat (PC)
H: 4 cm

Materiale: stål/polykarbonat (PC)
H: 3 cm

Variant Art.Nr.

svart 1005205

Variant Art.Nr.

krom 1005207

Variant Art.Nr.

svart 1005206

tilgjengelig fra juni 2021 tilgjengelig fra juni 2021 tilgjengelig fra juni 2021
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CRI 
80

CRI 
80

60lm
I

I 
3000K

1100lm
I

/ 1200lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
80

2200lm
I

/ 2400lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

580lm
I

/ 620lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

2700lm
I

/ 2800lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

1600lm
I

/ 1700lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
80

CRI 
80

CRI 
80

LED

IP 55 IK03 L70B50 10

LED

IP 65 95 L70B50 320°

LED

IP 65 95° 95° L70B50 320°/ 
320°

IP 44 IK05 105 L70B50 IP 44 IK05 105° 105° L70B50IP 44 IK05 95° 95° L70B50

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE.

OUT-BEAM FRAME
SP

SITRA S
WL, single, firkantet

SITRA L
WL, up/down, firkantet

SITRA M
WL, up/down, firkantet

Side 20

Side 20

ESKINA FRAME 45/75
Pole, single

Side 19

SIDE 18-21

ESKINA FRAME 75
Pole, double

Side 21

100-277V ~50/60Hz | 700mA 
Systemeffekt: 3,5W
Materiale: aluminium/akryl
L/B/H: 17,3/8,5/6,7 cm

220-240V ~50/60Hz | 500mA 
Systemeffekt: 6,2W
Materiale: aluminium/glass
B/H/T: 11,8/11/8,4 cm

220-240V ~50/60Hz | 600mA 
Systemeffekt: 24W
Materiale: aluminium/glass
B/H/T: 30/11/8,4 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 350mA
 
Systemeffekt: 14W
Materiale: aluminium/glass
B/H/T: 20/11/8,4 cm

Variant Art.Nr.

60lm | 3000K | CRI90
matt antrasitt 1003518

60lm | 3000K | CRI90
matt hvit 1003519

220-240V ~50/60Hz | 350mA
 
Systemeffekt: 15W
Materiale: aluminium
L/B: 11,5/7,3 cm

Variant Art.Nr.

H: 45 cm | 1100/1200lm | 3000/4000K | CRI80
matt antrasitt 1004749

H: 55 cm | 1100/1200lm | 3000/4000K | CRI80
matt antrasitt 1004750

220-240V ~50/60Hz | 700mA 
Systemleistung: 27W
Materiale: aluminium
L/B/H: 11,5/7,3/75 cm

Variant Art.Nr.

Spot 1: 1100/1200lm | 3000/4000K | CRI80
Spot 2: 1100/1200lm | 3000/4000K | CRI80

matt antrasitt 1004751

Variant Art.Nr.

580/620lm | 3000/4000K | CRI80
matt antrasitt 1005148

580/620lm | 3000/4000K | CRI80
matt hvit 1005149

580/620lm | 3000/4000K | CRI80
matt rust 1005150

Variant Art.Nr.

2700/2800lm | 3000/4000K | CRI80
matt antrasitt 1005155

2700/2800lm | 3000/4000K | CRI80
matt hvit 1005156

2700/2800lm | 3000/4000K | CRI80
matt rust 1005157

Variant Art.Nr.

1600/1700lm | 3000/4000K | CRI80
matt antrasitt 1005151

1600/1700 lm | 3000/4000 K | CRI80
matt hvit 1005153

1600/1700 lm | 3000/4000 K | CRI80
matt rust 1005154

tilgjengelig fra juli 2021
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3900lm
I

/ 4200lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
80

820lm
I

/ 830lm
I

I 
2700K /

I 
3000K

CRI 
90

1230lm
I

/ 1270lm
I

I 
2700K /

I 
3000K

CRI 
90

2100lm
I

/ 2120lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
90

800|1230lm
I

/ 820|1270lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
90

800|1230lm
I

/ 820|1270lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
90

Dali Dali

Dali Dali

LED

IP 20 L70B50 150

LED

130° 130° 180

LED

130° 130° 300

LED

130° 130° 180

LED

130° 130° 300

LED

130° 130° 300

PRODUKTINDEKS

Du finner alle SLV-produkter med priser på slv.com  
og i den aktuelle hovedkatalogen til SLV, BIG WHITE®.

ONE TRIPLE
PD, DALI

Side 30

SIDE 28-31

ONE 60
PD, PHASE, up/down

ONE DOUBLE
PD, PHASE, up/down

ONE DOUBLE
PD, DALI, up/down

Side 29

ONE 60
PD, DALI, up/down

Side 28

ONE 80
PD, DALI, up/down

220-240V ~50/60Hz | 1700mA 
Systemeffekt: 65W
Materiale: aluminium/stål
Ø/L: 80/3 cm

Variant Art.Nr.

3900/4200lm | 3000/4000K | CRI80
matt svart 1002913

3900/4200lm | 3000/4000K | CRI80
matt hvit 1002914

220-240 V ~50/60 Hz | 900mA 
Systemeffekt: 35W
Materiale: aluminium/stål
Ø/L: 60/4,5 cm

Variant Art.Nr.

1230/1270lm | 2700/3000K | CRI90
matt svart 1004765

1230/1270lm | 2700/3000K | CRI90
matt hvit 1004766

220-240V ~50/60Hz | 1400mA 
Systemeffekt: 55W
Materiale: aluminium/stål
Ø/L: 80/4,5 cm

Variant Art.Nr.

2100/2120lm | 3000/4000K | CRI90
matt svart 1004767

2100/2120lm | 3000/4000K | CRI90
matt hvit 1004768

220-240V ~50/60Hz | 600mA 
Systemeffekt: 24W
Materiale: aluminium/stål
Ø/L: 60/4,5 cm

Variant Art.Nr.

820/830lm | 2700/3000K | CRI90
matt svart 1004759

820/830lm | 2700/3000K | CRI90
matt hvit 1004760

220-240V ~50/60Hz | 600mA 
Systemeffekt: 25W
Materiale: aluminium/stål
Ø/L: 60/4,5 cm

Variant Art.Nr.

800/820lm | 3000/4000K | CRI90
matt svart 1004761

800/820lm | 3000/4000K | CRI90
matt hvit 1004762

220-240V ~50/60Hz | 600mA 
Systemeffekt: 25W
Materiale: aluminium/stål
Ø/L: 60/4,5 cm

Variant Art.Nr.

1230/1270lm | 2700/3000K | CRI90
matt svart 1004763

1230/1270 lm | 2700/3000 K | CRI90
matt hvit 1004764
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720lm
I

/ 770lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
80

1400lm
I

/ 1500lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
80

CRI 
90

650lm
I

670lm
I

I 
3000K

I 
4000K

650lm
I

670lm
I

I 
3000K

I 
4000K

CRI 
80

1400|2000lm
I

/ 1500|2200lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
80

1400|2000lm
I

/ 1500|2200lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
80

Dali

Dali

Dali Dali

LED

IP 20 L70B50 150

LED

IP 20 L70B50 150

LED

IP 20 L70B50

LED

IP 20 L70B50

Dali Dali

LED

170 340° 100°

LED

170 340° 100°

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE.

ONE 40
WL, DALI

ONE 60
WL, DALI

Side 31

ONE 40 TRACK
3Ph., DALI

ONE 60 TRACK
3Ph., DALI

Side 31

ONE 60
PD, DALI

ONE 80
PD, DALI

Side 30

220-240V ~50/60Hz | 600mA 
Systemeffekt: 25W
Materiale: aluminium/stål
Ø/D: 60/8 cm

220-240V ~50/60Hz | 350mA
 
Systemeffekt: 15,2W
Materiale: aluminium
Ø/D: 40/10,5 cm

220-240V ~50/60Hz | 350mA
 
Systemeffekt: 15,2W
Materiale: aluminium
Ø/D: 60/10,5 cm

Variant Art.Nr.

1400/1500lm | 3000/4000K | CRI80
matt svart 1002918

1400/1500lm | 3000/4000K | CRI80
matt hvit 1002919

Variant Art.Nr.

650lm | 3000K | CRI80
matt svart 1004769

650lm | 3000K | CRI80
matt hvit 1004770

Variant Art.Nr.

670lm | 4000K | CRI90
matt svart 1004771

670lm | 4000K | CRI90
matt hvit 1004772

220-240V ~50/60Hz | 350mA
 
Systemeffekt: 14W
Materiale: aluminium/stål
Ø/T: 40/7,5 cm

Variant Art.Nr.

720/770lm · 3000/4000K | CRI80
matt svart 1002915

720/770lm · 3000/4000K | CRI80
matt hvit 1002917

220-240V ~50/60Hz | 600mA 
Systemeffekt: 25W
Materiale: aluminium/stål
Ø/L: 60/3 cm

Variant Art.Nr.

1400/1500lm | 3000/4000K | CRI80
matt svart 1002909

1400/1500lm | 3000/4000K | CRI80
matt hvit 1002910

220-240V ~50/60Hz | 600mA 
Systemeffekt: 25W
Materiale: aluminium/stål
Ø/L: 80/3 cm

Variant Art.Nr.

1400/1500lm | 3000/4000K | CRI80
matt svart 1002911

1400/1500lm | 3000/4000K | CRI80
matt hvit 1002912
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IP 44

1xE27 maks. 
15W

IP 44

1xE27 maks. 
15W

270lm
I

I 
3000K

230lm
I

I 
3000K

CRI 
80

CRI 
80

LED

IP 55 L70B50 20

LED

IP 55 L70B50 20

SIDE 38-39

QUADRULO SENSOR
WL, E27

QUADRULO
WL

QUADRULO
CL

Side 38

Side 39

QUADRULO
WL, E27

230V ~50Hz
Materiale: aluminium/glass
B/H/D: 14/29/16 cm

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemeffekt: 8W
Materiale: aluminium/akryl
B/H/D: 12,5/25/13 cm 

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemeffekt: 8W
Materiale: aluminium/akryl
L/B/H: 14/14/13 cm

230V ~50Hz
Materiale: aluminium/glass
B/H/D: 14/29/16 cm

Variant Art.Nr.

E27
matt antrasitt 1002402

Variant Art.Nr.

270lm | 3000K | CRI80
matt antrasitt 1005201

Variant Art.Nr.

230lm | 3000K | CRI80
matt antrasitt 1005202

Variant Art.Nr.

E27
matt antrasitt 1002403

PRODUKTINDEKS

Du finner alle SLV-produkter med priser på slv.com  
og i den aktuelle hovedkatalogen til SLV, BIG WHITE®.

tilgjengelig fra juni 2021tilgjengelig fra juni 2021
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1080lm
I

/ 1290lm
I

/ 1250lm
I

I 
3000K /

I 
4000K /

I 
6500K

CRI 
90

1270lm
I

/ 1260lm
I

/ 1260lm
I

I 
3000K /

I 
4000K /

I 
6500K

CRI 
90

45.4lm
I

/ 48lm
I

/ 51lm
I

I 
2700K /

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
90

1xGU10 maks. 
5W

IP 44 IK02 115 L70B50 90° IP 44 115 IP 44 115

IP 20/65 IK02 IP 54

3350lm
I

I 
3000K

CRI 
90

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE.

SIDE 40-41

TRUKKO
WL, rektangulær

TRUKKO
WL, rund

MAGANDA
WL

VARU
EL, QPAR51

GRAZIA IP FLEXSTRIP
24V

Side 41 Side 41

Side 40 Side 41

220-240V ~50/60Hz
Materiale: aluminium/glass
Ø/H: 10/8 cm
Innbygging-D: 8 cm

LED-er per meter: 70
LED-avstand: 1,4 cm
Kan skilles hver 10 cm
minimum bøyeradius: 3 cm
L/B/H: 500/1,2/0,4 cm
inkl. 2 endedeksler og festemateriell

Variant Art.Nr.

GU10
matt svart 1001930

GU10
matt hvit 1001931

Variant Art.Nr.

3350lm | 3000K | CRI90 1004735

220-240V ~50/60Hz | 24V 
Systemeffekt: 25W
Materiale: glass/plast
B/H/D: 60/80/2,8 cm

220-240V ~50/60Hz | 24V 
Systemeffekt: 25W
Materiale: glass/plast
Ø/D: 60/2,8 cm

100-240V ~50/60Hz | 12V 
Systemeffekt: 4,8W
Materiale: stål/glass
Ø/L: 21,6/36 cm

Variant Art.Nr.

1080/1290/1250lm | 3000/4000/6500K | CRI90
sølv 1004730

Variant Art.Nr.

1270/1260/1260lm | 3000/4000/6500K | CRI90
sølv 1004731

Variant Art.Nr.

45,4/48/51lm | 2700/3000/4000K | CRI90
sølv 1004971
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IP 67 IK08 40 L70B50 150 1 t

45lm
I

I 
3000K

45lm
I

I 
3000K

360lm
I

I 
3000K

CRI 
90

CRI 
90

CRI 
80

LED

IP 67 60° 200 3000h

LED

IP 67 60° 200 3000h

POWER TRAIL-LITE®

EL, rund
POWER TRAIL-LITE®

EL, kvadratisk
DASAR® 920
EL

Side 41 Side 41 Side 41

350mA 
Energiforbruk: 1W
Materiale: rustfritt stål 316 / glass
Ø: 4,1 cm
Innbygging-D: 9 cm
Driver eks.

350mA 
Energiforbruk: 1W
Materiale: rustfritt stål 316 / glass
B/H/D: 4,7/4,7/4,7 cm
Innbygning-Ø/D: 4/9 cm
Driver eks.

12-24V
Energiforbruk: 7W
Materiale: rustfritt stål 316 / glass
Ø: 9,2 cm
Innbygning-Ø/D: 8,2/10,2 cm
Adapter eks.

Variant Art.Nr.

45lm | 3000K | CRI90
rustfritt stål 228332

Variant Art.Nr.

45lm | 3000K | CRI90
rustfritt stål 228342

Variant Art.Nr.

360lm | 3000K | CRI80
rustfritt stål 233500

PRODUKTINDEKS

Du finner alle SLV-produkter med priser på slv.com  
og i den aktuelle hovedkatalogen til SLV, BIG WHITE®.
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516lm
I

/ 525lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
80

544lm
I

/ 548lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
80 1xE27 maks. 

23W

1xE27 maks. 
23W

600lm
I

/ 600lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
80

400lm
I

/ 400lm
I

I 
3000K /

I 
4000K

CRI 
80

LED

IP 65 IK02 65° 65° L70B50

LED

IP 65 IK02 65° 65° L70B50

IP 54 IK03 L70B50 IP 65 IK03 L70B50IP 20

IP 20 180

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE.

SIDE 42-43

RUSTY© UP/DOWN
WL, rund

Side 42

RUSTY© UP/DOWN
WL, kvadratisk

LISENNE
PD, E27

Side 43

LISENNE
WL, E27

Side 43

FLATT SENSOR
WL

FLATT 65/100
Pole

220-240V ~50/60Hz
Materiale: Basalt/glass
Ø/H: 12/28,5 cm

100-277V ~50/60Hz | 500mA 
Systemeffekt: 16W
Materiale: aluminium
B/H/D: 18/23/7 cm

100-240V ~50/60Hz | 350mA 
Systemeffekt: 9,7W
Materiale: aluminium
L/B: 18/4,5 cm

Variant Art.Nr.

E27
matt grå 155752

Variant Art.Nr.

600lm | 3000/4000K | CRI80
matt brun / matt antrasitt 1002955

Variant Art.Nr.

H: 65 cm | 400lm | 3000/4000K | CRI80
matt brun / matt antrasitt 1002957

H: 100 cm | 400lm | 3000/4000K | CRI80
matt brun / matt antrasitt 1002959

220-240V ~50/60Hz | 350mA
 
Systemeffekt: 14W
Materiale: corten-stål / aluminium
B/H/D: 14/18/16,5 cm

220-240V ~50/60Hz | 350mA
 
Systemeffekt: 14W
Materiale: corten-stål / aluminium
B/H/D: 14,5/18/16,5 cm

220-240V ~50/60Hz
Materiale: Basalt/glass
Ø/H: 12/28,5 cm

Variant Art.Nr.

516 / 525lm | 3000/4000K | CRI80
matt rust / matt antrasitt 1004651

Variant Art.Nr.

544 / 548lm | 3000/4000K | CRI80
matt rust / matt antrasitt 1004650

Variant Art.Nr.

E27
matt grå 155714
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CRI 
80

1xGU10 maks. 
50W 1xE27 maks. 

23W

2xGU10 maks. 
35W

125lm
I

I 
3000K

350lm
I

I 
3000K

CRI 
90

1xGX53 maks. 
11W

LED

38 L70B50

IP 44 L70B50IP 44 IK02 IP 44

IP 20 350° 90° IP 20 200

PRODUKTINDEKS

Du finner alle SLV-produkter med priser på slv.com  
og i den aktuelle hovedkatalogen til SLV, BIG WHITE®.

SIDE 46-49

KARPO MAGN
CW, single, PHASE

Side 48Side 48

AVO TRACK
3Ph., QPAR51

PHELIA 25
PD, E27

Side 49

THEO UP/DOWN
WL, QPAR51

Side 49 Side 49

QUADRASYL 75
Pole, TCR-TSE

PEMA®

WL

220-240V ~50/60Hz
Materiale: aluminium/glass
B/H: 7/22,5 cm

220-240V ~50/60Hz
Materiale: aluminium
L/B/H: 19/19/75 cm

230V ~50Hz
Systemeffekt: 4,7W
Materiale: aluminium/glass
Ø: 9 cm

Variant Art.Nr.

GU10
matt antrasitt 229535

GU10
matt hvit 229531

GU10
matt grå 229532

GU10
aluminium 1000331

Variant Art.Nr.

125lm · 3000K · CRI80
matt antrasitt 231015

125lm · 3000K · CRI80
matt hvit 231010

125lm · 3000K · CRI80
matt grå 231012

Variant Art.Nr.

GX53
matt antrasitt 232295

GX53
matt grå 232294

220-240V ~50/60Hz | 500mA 
Systemeffekt: 6,2W
Materiale: stål/aluminium
B/H/Ø: 8/12/8 cm

230V ~50/60Hz
Materiale: stål
Ø/L/H: 6,2/10,8/12 cm

230V ~50/60Hz
Materiale: aluminium/stål
Ø/H: 27,5/32 cm

Variant Art.Nr.

GU10
matt svart 152640

GU10
matt hvit 152641

Variant Art.Nr.

E27
matt svart / gull 1002949

E27
matt svart / hvit 133310

Variant Art.Nr.

350lm | 3000K | CRI90
matt svart 1004706
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3100lm
I

I 
3000K

CRI 
801xGU10 maks. 

75W

2340|2400lm
I

I 
3000K

CRI 
90

LED

IP 20 120 28 L70B50

LED

36 13 L80B50 350° 90° IP 20 150

GOOD LIGHT. THE SLV MAGAZINE.

SIGHT TRACK
3-faset

LIGHT EYE® 150
3-faset., PD, QPAR111

Side 51Side 51

NUMINOS® L
3-faset

Side 50

220-240V ~50/60Hz | 700mA
Systemeffekt: 38W
Materiale: aluminium/akryl
L/B/H: 114/4,5/12 cm

230V ~50Hz
Materiale: stål
Ø/H: 15/12 cm

Variant Art.Nr.

3100lm | 3000K | CRI80
matt svart 1001289

3100 lm | 3000 K | CRI80
matt hvit 1001290

3100lm | 3000K | CRI80
matt grå 1001292

Variant Art.Nr.

GU10
matt svart / krom 1000709

GU10
matt hvit / krom 1000710

GU10
krom 153112

220-240V ~50/60Hz | 700mA 
Systemeffekt: 28W
Materiale: aluminium/kunststoff
Ø/L/H: 10/21,3/18 cm

SIDE 50-51

Variant Art.Nr.

2340lm | 3000K | CRI90
matt svart 1004275

2400lm | 3000K | CRI90
matt svart 1004276

2340lm | 3000K | CRI90
matt hvit / matt svart 1004279

2400lm | 3000K | CRI90
matt hvit / matt svart 1004280
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Vær oppmerksom på:
En stor del av de produktene som vises i denne katalogen er 
beskyttet av varemerker, mønsterbeskyttelse eller patenter. Brudd 
på disse eierrettighetene eller bruk av tekst- og layoutdesign, samt 
opphavsrettsbeskyttede bilder uten vår godkjenning, vil bli politi-
anmeldt. Illustrasjonene og informasjonen i denne katalogen er kun 
ment til illustrasjonsformål og er uforpliktende med tanke på farge, 
form, design og tekniske data. Vi tar forbehold om endringer og feil i 
alle produktbeskrivelser.

Alle produkter i vårt sortiment er underlagt streng kvalitetssikring og 
oppfyller gjeldende standarder. Denne katalogen inneholder et ge-
nerelt utvalg og er ikke landsspesifikk. Før du bestiller må du sjekke 
at produktet er tilgjengelig i ditt land. SLV kan ikke holdes ansvarlig 
for avvikende tekniske standarder. Alle vekt- og lengdeangivelser er 
oppgitt i kg eller cm, med mindre annet er angitt. Med forbehold om 
tekniske endringer!

Presentasjonen av lampene våre med realistiske bilder skjer etter 
avtale av eierne eller designerne av de miljøene som vises på  
bildene. Vi vil benytte anledningen til å takke alle som har bidratt  
og latt oss få bruke bildene.

Ved publisering av denne katalogen er prisene i de tidligere publi-
serte listene og katalogene ugyldige. Du finner hele sortimentet vårt 
på nettsiden vår slv.com og i katalogen BIG WHITE® 21.

Utgiver
SLV GmbH, Tyskland
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg

Tyskland:
T +49 (0) 2451 4833 - 0
Internasjonalt:
T +49 (0) 2451 4833 - 355

slv.com

Copyright
© SLV GmbH, 2021

Bildekreditering
SLV GmbH, 2021
www.stock.adobe.com
www.gettyimages.de

 
DEN DIGITALE BIG WHITE® – 
DIN FLEKSIBLE RÅDGIVER.

Med vår digitale katalog har du et verktøy som 
gjør kundebesøk enklere og mer effektive enn 
noen gang: Du tar ikke bare med deg et digitalt 
bilde av hovedkatalogen vår, men får raskt 
innblikk i akkurat de produktene fra SLV som 
interesserer deg. 



* Med forbehold om feil og endringer. Bestilling kun for bedriftskunder.

Tilgjengelig hos din fagforhandler:

slv.com
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