
AHMOSIS + SWITCH o 

20 - Gepolijst messing 
Wandlamp code : 1119 020 

0,740 

AHMOSIS + SWITCH in geborsteld brons 
met ronde conische lampenkap in chinette ivoire 
(Codes 1119 029 + 1104 500) 

Wandlamp met dubbele plooibare arm en ronde 
een lampenkap.  
De conische lampenkap verdeelt het licht schuins 
om het lezen te vergemakkelijken  
Past uitstekend als kamerverlichting. 
Dit model bestaat zonder schakelaar, zie AHMO-
SIS - SWITCH, of met een enkele richtbare arm, 
zie SOKARIS + SWITCH. 

AFMETINGEN LAMPENKAP 
Ø 9-30-16cm 

STOFFEN VOOR DE LAMPENKAP 
Om de lampenkap te vervaardigen, stellen wij U meer 
dan 150 materialen en kleuren voor. 
Om ze te ontdekken, klik op STOFFEN LAMPENKAPPEN 

CODES voor de WANDLAMP en de 
BESCHIKBARE UITVOERINGEN 
De code van de wandlamp (4 cijfers) wordt 
gevolgd door drie cijfers, waarbij de beschikbare 
uitvoering wordt voorafgegaan door een nul 

29 - Geborsteld brons 
Wandlamp code : 1119 029 

32 - Gesatineerd chroom 
Wandlamp code : 1119 032 

Andere uitvoeringen op aanvraag 

CODES van de LAMPENKAP en de STOF 
De lampenkap wordt apart van de wandlamp 
besteld. Vergeet niet de stofcode (3 cijfers) aan  
de code van de lampenkap toe te voegen (4 cijfers) 
Lampenkap-code : 1104 + stofcode 

TOTALE AFMETINGEN 
H30cm       30cm      48cm 

 

MUURBASIS 
Plaat : 6,5 x 14,5cm 
Doos : 4,5 x 12,5 x 2cm 



AHMOSIS + SWITCH in geborsteld brons 
met vierkante lampenkap in bombay flash 
(Codes 1119 029 + 1307 606) 

AHMOSIS + SWITCH # 

20 - Gepolijst messing 
Wandlamp code : 1119 020 

0,740 

Wandlamp met dubbele plooibare arm en vier-
kante lampenkap. 
Past uitstekend als kamerverlichting. 
Dit model bestaat zonder schakelaar, zie  
AHMOSIS - SWITCH, of met een enkele richtbare 
arm, zie SOKARIS + SWITCH. 
 

AFMETINGEN LAMPENKAP 
# 13-16-17cm 

STOFFEN VOOR DE LAMPENKAP 
Om de lampenkap te vervaardigen, stellen wij U meer 
dan 150 materialen en kleuren voor. 
Om ze te ontdekken, klik op STOFFEN LAMPENKAPPEN 

CODES voor de WANDLAMP en de 
BESCHIKBARE UITVOERINGEN 
De code van de wandlamp (4 cijfers) wordt 
gevolgd door drie cijfers, waarbij de beschikbare 
uitvoering wordt voorafgegaan door een nul 

29 - Geborsteld brons 
Wandlamp code : 1119 029 

32 - Gesatineerd chroom 
Wandlamp code : 1119 032 

Andere uitvoeringen op aanvraag 

CODES van de LAMPENKAP en de STOF 
De lampenkap wordt apart van de wandlamp 
besteld. Vergeet niet de stofcode (3 cijfers) aan  
de code van de lampenkap toe te voegen (4 cijfers) 
Lampenkap-code : 1307 + stof-code 

TOTALE AFMETINGEN 
H31cm       16cm      41,5cm 

 

MUURBASIS 
Plaat : 6,5 x 14,5cm 
Doos : 4,5 x 12,5 x 2cm 



AHMOSIS + SWITCH cyl 

20 - Gepolijst messing 
Wandlamp code : 1119 020 

0,740 

AHMOSIS + SWITCH in geborsteld brons 
met ronde cilindrische lampenkap in vérone 
(Codes 1119 029 + 1203 899) 

Wandlamp met dubbele plooibare arm en een 
ronde cilindrische lampenkap. 
Past uitstekend als kamerverlichting. 
Dit model bestaat zonder schakelaar, zie  
AHMOSIS - SWITCH, of met een enkele richtbare 
arm, zie SOKARIS + SWITCH. 
 

AFMETINGEN LAMPENKAP 
Ø 15-15-16cm 

STOFFEN VOOR DE LAMPENKAP 
Om de lampenkap te vervaardigen, stellen wij U meer 
dan 150 materialen en kleuren voor. 
Om ze te ontdekken, klik op STOFFEN LAMPENKAPPEN 

CODES voor de WANDLAMP en de 
BESCHIKBARE UITVOERINGEN 
De code van de wandlamp (4 cijfers) wordt 
gevolgd door drie cijfers, waarbij de beschikbare 
uitvoering wordt voorafgegaan door een nul 

29 - Geborsteld brons 
Wandlamp code : 1119 029 

32 - Gesatineerd chroom 
Wandlamp code : 1119 032 

Andere uitvoeringen op aanvraag 

CODES van de LAMPENKAP en de STOF 
De lampenkap wordt apart van de wandlamp 
besteld. Vergeet niet de stofcode (3 cijfers) aan  
de code van de lampenkap toe te voegen (4 cijfers) 
Lampenkap-code : 1203 + stofcode 

TOTALE AFMETINGEN 
H32cm       15cm      41cm 

 

MUURBASIS 
Plaat : 6,5 x 14,5cm 
Doos : 4,5 x 12,5 x 2cm 


