
SLV RUSTY®

Unieke, tijdloze buitenverlichting.
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Het RUSTY® gamma van SLV.
Buiten is het belangrijk om licht in de duisternis te 
brengen, pionierswerk te verrichten en fascinerende 
lichtstemmingen te creëren. Daarom moeten buiten-
armaturen overtuigend zijn in termen van kwaliteit 
en duurzaamheid in alle weersomstandigheden. 
Mooi meegenomen dat elk RUSTY®-armatuur 
daardoor nog unieker wordt. Ontdek tijdloze unieke 
stukken met een uitzonderlijk roesteffect, die uw 
projecten in levendig licht zullen laten schitteren.

GEFACETTEERDE
  UNIEKE EXEMPLAREN,
DIE OVERTUIGEN MET
 INNERLĲ KE UITSTRALING.

SLV RUSTY® | OUTDOOR



54

OUTDOOR | SLV RUSTY®

RUSTY® 40
Pole
Art.Nr.: 229020

RUSTY® PATHLIGHT 40
Pole
Art.Nr.: 230090

RUSTY® SLOT 50
Pole
Art.Nr.: 229410
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Laat de eeuwige esthetiek in een nieuw licht schĳ nen: 
RUSTY® is de armatuurgamma voor buitengebruik, met 
een roeste� ect dat een sterk karakter geeft. Tĳ dloos 
en nog unieker bĳ  elke weersomstandigheid – het licht 
kan niet mooier verouderen.

SLV RUSTY® – GEWOON TĲ DLOOS. 
EN TĲ DLOOS GOED.

Unieke eyecatcher.
Door de speciale behandeling van het FeCSi 
 staal ontstaat de typische patina, die tegelij-
kertĳ d de binnenkant beschermt tegen corro-
sie. En die, samen met hout, natuursteen, 
beton of wit gepleisterde muren, bijzonder 
goed tot zijn recht komt. 

Roest in onafgebroken verscheidenheid.
Levendige armaturen in warme tinten met een 
staalhard omhulsel: Dankzĳ  de hoge IP-bescher-
mingsklasse kan het RUSTY® gamma worden 
gebruikt voor een breed scala aan buitentoe-
passingen. Met de juiste leds produceert 
elke armatuur een energiezuinig en sfeervol 
licht. Een optionele grondspies en een IP68-
beschermde aftakdoos zorgen voor de veran-
kering van de padverlichting in de grond. 
Creëer tegelijkertijd moderne en klassieke 
verlichtingsscenario’s – aan de kant van de 
weg, op het terras of aan de muur. 

RUSTY® UP/DOWN
WL, hoekig
Art.Nr.: 1004650

RUSTY® UP/DOWN
WL, rond
Art.Nr.: 1004651
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Waarom heb je voor RUSTY®

gekozen? 
Ik kende de RUSTY® al voor ik SLV 
kende. De RUSTY® SQUARE is na-
melijk te vinden in de proeftuin van 
de zaak waar we het materiaal voor 
de bouw van onze woning hebben 
gekocht. En dat is waar hij mij direct 
opviel, vanwege het roesteffect – 
lang voordat roest van tegenslag 
naar designtrend veranderde. Ik 
vond hem haar al heel mooi en bui-
tengewoon. Op dat moment was de 
tuinplanning nog ver weg, maar ik 
hield het in gedachten. En toen die 
tijd eindelijk gekomen was, kwam de 
vraag naar de juiste armaturen voor 
ons helemaal niet meer aan de orde.

Dus u hebt uw verlichtings-
ontwerp onmiddellijk op de 
RUSTY® gebaseerd? 
 Aangezien de RUSTY® sowieso al 
overeenkwam met onze persoonlijke 
smaak, werd de stijl automatisch 
opgenomen in de planning en het 
ontwerp. We wilden vanaf het begin 
met warme contrasten werken. 
Crèmekleurige en gele tinten waren 
de eerste zaken waar we voor kozen, 

en terracotta tinten boden zich auto-
matisch aan als een middel tot 
differentiatie. Dus de stap naar roest-
kleuren was niet groot. We hadden 
echter oorspronkelijk gepland met 
de RUSTY® SQUARE. Maar we hebben 
uiteindelijk RUSTY® CONE gebruikt 
op advies van onze collega’s.

Hoe is dat gebeurd?
In onze tuin moeten de RUSTY® arma-
turen verschillende functies vervullen. 
Langs het pad moeten ze gidsen en 
veilig door de tuin leiden. Maar aan 
de ligstoel is dit minder belangrijk. 
Hier moeten ze bijdragen aan een 
gezellige sfeer om de avond ontspan-
nen af te sluiten. De RUSTY® CONE 
zorgt speciaal voor deze doeleinden 
voor het mooiste licht in onze tuin. 
Ook al was de beslissing niet zo ge-
makkelijk te nemen, want vooral aan 
de ligstoel kon de RUSTY® SQUARE 
ook een heel mooi lichteffect ontwik-
kelen – gewoon anders. Maar omdat 
we toch al veel zachte en ronde 
elementen in de tuin hebben, hebben 
we uiteindelijk gekozen voor RUSTY®

CONE.

Janin Giesemann
Online Marketing Manager, 
Duitsland

SLV RUSTY® – EFFICIËNT 
PLANNEN VAN OPVALLENDE 
HIGHLIGHTS.
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Planning die een 
impact heeft.
Ons team van experts onder-
steunt u graag bĳ  uw lichtont-
werp. We kĳ ken er naar uit om 
van u te horen: slv.com 

Dus lampen van andere 
fabrikanten waren helemaal 
geen optie voor u?
In onze omgeving hebben we alleen 
maar positieve ervaren gehoord over 
de kwaliteit van SLV-armaturen. Onze 
buren hebben bijvoorbeeld al meer 
dan 10 jaar de RUSTY® SLOT aan hun 
tuinvijver en zijn nog steeds tevreden. 
En bovendien zie je dat helemaal niet 
aan die armaturen. Een betere erva-
ring dan dat kun je toch niet krijgen. 
Waarom zou je dan naar iets anders 
kijken? Binnenkort worden de buiten-
wandarmaturen geïnstalleerd en ook 
hier zal het zeker om een SLV-product 
gaan. Misschien opnieuw RUSTY®, 
die is beschikbaar als UP/DOWN-
variant voor aan de muur. 

Van welk materiaal zijn de SLV RUSTY®

lampen gemaakt? 
Van speciaal behandeld FeCSi staal.

Hoe wordt de roestlaag gevormd?
Roest wordt veroorzaakt door natuurlijke corrosie.

Blijft de armatuur altijd verder roesten?
Heeft dit invloed op de levensduur van
het materiaal?
De natuurlijke roest hecht zich alleen aan het
FeCSi staal, er is geen sprake van doorroesten.
Een lange levensduur is gegarandeerd.

Zijn de armaturen verschillend van kleur?
Door het natuurlijke roestproces is elk
armatuur uniek.

SLV RUSTY® | OUTDOOR

RUSTY® CONE 40
Pole
Art.Nr.: 229431

RUSTY® CONE 25
Pole
Art.Nr.: 229430

RUSTY® CONE 70
Pole
Art.Nr.: 229432
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  ONTDEK HET LICHT
DAT IN DE TOEKOMST STEEDS
   MOOIER ZAL SCHĲ NEN.

SLV RUSTY® | OUTDOOR
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RUSTY® 40/70 Pole

Helemaal van hoge kwaliteit, van ver zichtbaar 
als een vuurtoren: de RUSTY® paalverlichting 
verlicht elke buitenruimte met zijn directe licht-
bundel. Of richt prachtige highlights precies daar 
waar u ze wilt hebben. De beschermingsklasse 
IP55 biedt optimale bescherming tegen stofaf
zetting en waterstralen uit alle richtingen. De 
led-versie overtuigt met duurzame COB-modules,
 de versie met E27 fitting zorgt voor flexibiliteit.
Zo mooi kan het zijn om uitdrukking te geven 
aan individualiteit. 

RUSTY® 40 RUSTY® 70

Systeemvermogen (in W) 8,6 8,6

Lichtstroom (in lm) 70 70

Kleurtemperatuur (in K) 3.000 3.000

CRI >80 >80

H / Ø (cm) 40 / 19 70 / 19

RUSTY® 40 RUSTY® 70

Fitting E27 E27

H / Ø (cm) 40 / 19 70 / 19

Voor meer informatie over de producten van 
het RUSTY® gamma, ga naar slv.com 
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Ideaal geschikt als bijzonder 
hoogtepunt voor homogene 
buitenverlichting. 

• Tuin 
• Pad
• Inkom 
• Oprit

RUSTY® 40
Pole
Art.Nr.: 229020

RUSTY® 70
Pole
Art.Nr.: 229021

Onze aanbeveling
Gebruik als terrasverlichting.

Als een vuurtoren wĳ st de 
SLV RUSTY® de weg en brengt hĳ  

een vleugje maritieme romantiek 
in de tuin.
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RUSTY® 40/70 Pole

RUSTY® 40 RUSTY® 70

Systeemvermogen (in W) 8,6 8,6

Lichtstroom (in lm) 90 90

Kleurtemperatuur (in K) 3.000 3.000

CRI >80 >80

L / B / H (cm) 12 / 12 / 40 12 / 12 / 71

RUSTY® 40 RUSTY® 70

Fitting E27 E27

L / B / H (cm) 12 / 12 / 40 12 / 12 / 71

Transiënte esthetiek in het kwadraat: de vierkante 
RUSTY® variant toont met een duidelijke rand 
wat voor een juweel het is in elke buitenruimte. 
Het ontwerp is het gebaseerd op de klassieke 
Japanse tuinarchi tectuur. Hij wordt in de meeste 
gevallen ingezet langs het pad en biedt een 
bijzondere begeleidende functionaliteit. Hij ziet 
er niet alleen uitzonderlijk mooi uit, maar is ook 
voorzien van IP55-bescherming, eenvoudige 
installatie en energiebesparende technologie.

Voor meer informatie over de producten van 
het RUSTY® gamma, ga naar slv.com 
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Met zijn directe lichtinval 
en klassieke vormgeving is 
hij ideaal voor homogene 
 buitenverlichting. 

• Tuin 
• Terras 
• Pad
• Inkom 
• Oprit

Onze aanbeveling
Gebruik bij opritten en inkom.

RUSTY® 40
Pole
Art.Nr.: 229420

RUSTY® 70
Pole
Art.Nr.: 233437

Een symbool van verlichting: 
de opvallende architectonische 
stĳ l van Japanse pagodes 
en de opvallende vorm van 
de SLV RUSTY®.
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RUSTY® SLOT 50/80 Pole

RUSTY® SLOT 50 RUSTY® SLOT 80

Systeemvermogen (in W) 8,6 8,6

Lichtstroom (in lm) 30 30

Kleurtemperatuur (in K) 3.000 3.000

CRI >80 >80

B / H / D (cm) 12 / 12 / 50 12 / 12 / 80

RUSTY® SLOT 50 RUSTY® SLOT 80

Fitting E27 E27

B / H / D (cm) 12 / 12 / 50 12 / 12 / 80

Als u een indirecte lichtsfeer wilt creëren, is 
RUSTY® SLOT de perfecte keuze. De vierkan-
te paal- en de padarmaturen maken met hun 
uitgekiende vormgeving een sfeervolle verlich-
ting van de grond mogelijk. Robuust, elegant, 
karakteristiek – zo maakt RUSTY® SLOT over 
de hele linie een sterk statement met zijn 
asymmetrische lichtsterkteverdeling, duidelijke 
designtaal en uitstekende stabiliteit.

Voor meer informatie over de producten van 
het RUSTY® gamma, ga naar slv.com 
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Met zijn rechtlijnige vormgeving 
en indirect licht is hij ideaal als 
padverlichting. 

• Tuin 
• Terras 
• Inkom 
• Oprit
• Grondverlichting

RUSTY® SLOT 80
Pole
Art.Nr.: 229411

Onze aanbeveling
Gebruik als padverlichting.

RUSTY® SLOT 80
Pole
Art.Nr.: 229411

Zonder omwegen, met een duidelĳ k en strak ontwerp: 
RUSTY® SLOT leidt je eenvoudigweg naar je bestem-
ming met indirect licht.
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RUSTY® PATHLIGHT 40/70 Pole

RUSTY® PATHLIGHT 40 RUSTY® PATHLIGHT 70

Systeemvermogen (in W) 8,6 8,6

Lichtstroom (in lm) 400 400

Kleurtemperatuur (in K) 3.000 3.000

CRI >80 >80

L / B / H (cm) 12 / 25 / 40 15 / 25 / 70

RUSTY® PATHLIGHT

Fitting GX53

L / B / H (cm) 15,5 / 25 / 40

Wie roestig purisme wil perfectioneren, zal 
blĳ  zĳ n met de L-vormige RUSTY® PATHLIGHT.
Deze padverlichting kenmerkt zich door zijn 
rechtlijnige vormgeving. Hij genereert een 
niet-verblindend licht voor meer oriëntatie in 
het donker. Naast de led-versie is de RUSTY®

PATHLIGHT ook verkrijgbaar met een GX53 
fitting, die kan worden uitgerust met lampen 
met een maximaal vermogen van 9 watt. 
Energie efficiënt en duurzaam – en met de 
meegeleverde schroeven  kan RUSTY®

PATHLIGHT ook snel en veilig worden geïn-
stalleerd. 

Voor meer informatie over de producten van 
het RUSTY® gamma, ga naar slv.com 
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In een modern design, bij uitstek ge-
schikt voor de verlichting van paden, 
opritten en een prestigieuze inkom. 

• Tuin 
• Terras 
• Pad
• Inkom 
• Oprit

RUSTY® PATHLIGHT 70
Pole
Art.Nr.: 1001824

Onze aanbeveling
Gebruik als grondverlichting.

Purisme in zĳ n puurste vorm en toch een blikvanger – 
aan de oevers van de Rĳ n, nu ook in de tuin. 
RUSTY® PATHLIGHT.
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RUSTY® CONE 25/40/70 Pole

RUSTY® CONE 25 RUSTY® CONE 40 RUSTY® CONE 70

Fitting E14 E27 E27

H / Ø (cm) 24 / 15 40 / 15 70 / 15

Het RUSTY® CONE gamma doet denken aan 
een vergane nautische wereld. Toch passen 
ze ook mooi in de moderne architectuur. Als 
sokkel- of paalarmaturen kunnen ze op ver-
schillende manieren worden gebruikt. Dankzij 
het volumineuze armatuurglas stralen ze een 
gespreid licht uit. Unieke universele producten 
waarmee u perfect verlichte accenten kunt 
plaatsen. Een unieke blikvanger op elk terras, 
in elke tuin en elke oprit. 

Voor meer informatie over de producten van 
het RUSTY® gamma, ga naar slv.com 
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Het opvallende design en de 
gespreide verlichting maken 
hem ideaal voor het plaatsen 
van variabele accenten. 

• Tuin 
• Terras 
• Sokkel
• Inkom 
• Oprit

Onze aanbeveling
Gebruik als grondverlichting.

RUSTY® CONE 40
Pole
Art.Nr.: 229431

RUSTY® CONE 25/70
Pole
Art.Nr.: 229432/229430

Klassieke paal in nautische stĳ l. 
En je kunt de zeelucht door de 
tuin voelen waaien: SLV RUSTY®

CONE.
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RUSTY® UP/DOWN WL

RUSTY® UP/DOWN 
hoekig

RUSTY® UP/DOWN 
rond

Systeemvermogen (in W) 14 14

Lichtstroom (in lm) 544/548 516/525

Kleurtemperatuur (in K) 3.000 / 4.000 3.000 / 4.000

CRI >80 >80

B / H / D (cm) 14,5 / 18 / 16,5 14,5 / 18 / 16,5

Met zĳ n veelzĳ dige roesttinten verfraait RUSTY®

UP/DOWN gevels. Hoekig of rond voor een 
unieke uitstraling die perfect integreert met de 
uitstraling van rode klinkerstenen. De indirecte 
armaturen zijn voorzien van energiezuinige 
en duurzame COB-leds. Via de CCT-Switch 
verandert u de lichtkleur (3.000K/4.000K) met 
één klik. Ideaal om voorbereid te zijn op elke 
toepassing. Dankzij de beschermingsklasse 
IP65 is RUSTY® UP/DOWN perfect geschikt 
voor alle buitentoepassingen. 

Voor meer informatie over de producten van 
het RUSTY® gamma, ga naar slv.com 
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Met zijn minimalistische 
vormgeving en verticaal 
stralende licht aan elke 
muur in huis.

• Inkom 
• Balkon
• Terras

RUSTY® UP/DOWN
WL, hoekig
Art.Nr.: 1004650

Onze aanbeveling
Gebruik als gevelverlichting.

Rond en vierkant, de basis van elk gebouw. 
Zo brengt de RUSTY® UP/DOWN het licht 
naar de muur van uw huis.
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233407 233417 233427 233437 233447 233457 1001823 1001824

229020 229021 229420 229421 229410 229411 230090 –

229430 229431 229432 1004650 1004651

SLV RUSTY®

RUSTY® Pole RUSTY® 40/70
rond

RUSTY® 40/70
hoekig

 RUSTY®

SLOT 50/80
RUSTY®

PATHLIGHT 40/70

RUSTY® Pole RUSTY® CONE 25/40/70 RUSTY® WL RUSTY® UP/DOWN
rond/hoekig

Aansluitingsdoos

Grondpin RUSTY® 40/70
hoekig

 RUSTY®

SLOT 50/80
RUSTY®

PATHLIGHT 40/70
RUSTY®

CONE
RUSTY® 40/70

rond

IP68, 3-polig 228730

229422 231230 229422 229423 229022

Voor meer informatie over de producten van 
het RUSTY® gamma, ga naar slv.com 
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RUSTY® UP/DOWN
WL, rond
Art.Nr.: 1004651
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*  Onder voorbehoud van fouten en wĳzigingen. Bestellen alleen mogelĳk voor commerciële klanten.

Verkrĳgbaar bĳ uw vakhandelaar:

Licht is meer dan alleen helderheid, licht spreekt onze  
zintuigen aan. Daarom zĳn we blĳ dat we u, als planner  
of installateur, onze RUSTY® serie van bĳzonder unieke  
en tĳdloze armaturen voor uw creatieve buitenprojecten 
kunnen aanbieden. Wĳ wensen u veel succes bĳ het  
realiseren van uw ideeën.




