
ALEXANDRIE 30 in geborsteld brons 

AFMETINGEN 
H6cm  L35cm      15cm  
 

BASIS 
5 x 5 x 1,7cm (x2) 

1,310 

ALEXANDRIE 30 
Bibliotheekverlichting. 
Bestaat eveneens in negen andere afmetingen.  
De reflector is draaibaar tot 360°.  
De referentie van het toestel is gelijk aan de lengte 
berekend tussen de middelpunten van de wandba-
sissen. 
Op aanvraag is het mogelijk om armen of reflecto-
ren van verschillende maten te verkrijgen. 

BESCHIKBARE UITVOERINGEN 

29 - Geborsteld brons - 1803 029 

33 - Gesatineerd nikkel - 1803 033 

TECHNISCHE GEGEVENS 
Tussenafstand basissen : 30cm  
Twee metalen E14 fittingen 
Kabeluitgang aan één wandbasis 

5 

35 

30 



ALEXANDRIE 40 in geborsteld brons 

AFMETINGEN 
H6cm  L45cm      15cm  
 

BASIS 
5 x 5 x 1,7cm (x2) 

1,510 

ALEXANDRIE 40 
Bibliotheekverlichting. 
Bestaat eveneens in negen andere afmetingen.  
De reflector is draaibaar tot 360°.  
De referentie van het toestel is gelijk aan de lengte 
berekend tussen de middelpunten van de wandba-
sissen. 
Op aanvraag is het mogelijk om armen of reflecto-
ren van verschillende maten te verkrijgen. 

BESCHIKBARE UITVOERINGEN 

29 - Geborsteld brons - 1804 029 

33 - Gesatineerd nikkel - 1804 033 

TECHNISCHE GEGEVENS 
Tussenafstand basissen : 40cm  
Twee metalen E14 fittingen 
Kabeluitgang aan één wandbasis 

5 

45 

40 



ALEXANDRIE 50 in geborsteld brons 

AFMETINGEN 
H6cm  L55cm      15cm  
 

BASIS 
5 x 5 x 1,7cm (x2) 

1,660 

ALEXANDRIE 50 
Bibliotheekverlichting. 
Bestaat eveneens in negen andere afmetingen.  
De reflector is draaibaar tot 360°.  
De referentie van het toestel is gelijk aan de lengte 
berekend tussen de middelpunten van de wandba-
sissen. 
Op aanvraag is het mogelijk om armen of reflecto-
ren van verschillende maten te verkrijgen. 

BESCHIKBARE UITVOERINGEN 

29 - Geborsteld brons - 1805 029 

33 - Gesatineerd nikkel - 1805 033 

TECHNISCHE GEGEVENS 
Tussenafstand basissen : 50cm  
Twee metalen E14 fittingen 
Kabeluitgang aan één wandbasis 
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ALEXANDRIE 60 in geborsteld brons 

AFMETINGEN 
H6cm  L65cm      15cm  
 

BASIS 
5 x 5 x 1,7cm (x2) 

1,870 

ALEXANDRIE 60 
Bibliotheekverlichting. 
Bestaat eveneens in negen andere afmetingen.  
De reflector is draaibaar tot 360°.  
De referentie van het toestel is gelijk aan de lengte 
berekend tussen de middelpunten van de wandba-
sissen. 
Op aanvraag is het mogelijk om armen of reflecto-
ren van verschillende maten te verkrijgen. 

BESCHIKBARE UITVOERINGEN 

29 - Geborsteld brons - 1806 029 

33 - Gesatineerd nikkel - 1806 033 

TECHNISCHE GEGEVENS 
Tussenafstand basissen : 60cm  
Twee metalen E14 fittingen 
Kabeluitgang aan één wandbasis 
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ALEXANDRIE 70 in geborsteld brons 

AFMETINGEN 
H6cm  L75cm      15cm  
 

BASIS 
5 x 5 x 1,7cm (x2) 

2,080 

ALEXANDRIE 70 
Bibliotheekverlichting. 
Bestaat eveneens in negen andere afmetingen.  
De reflector is draaibaar tot 360°.  
De referentie van het toestel is gelijk aan de lengte 
berekend tussen de middelpunten van de wandba-
sissen. 
Op aanvraag is het mogelijk om armen of reflecto-
ren van verschillende maten te verkrijgen. 

BESCHIKBARE UITVOERINGEN 

29 - Geborsteld brons - 1807 029 

33 - Gesatineerd nikkel - 1807 033 

TECHNISCHE GEGEVENS 
Tussenafstand basissen : 70cm  
Twee metalen E14 fittingen 
Kabeluitgang aan één wandbasis 

5 

75 

70 
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80 

ALEXANDRIE 80 in geborsteld brons 

AFMETINGEN 
H6cm  L85cm      15cm  
 

BASIS 
5 x 5 x 1,7cm (x2) 

2,480 

ALEXANDRIE 80 
Bibliotheekverlichting. 
Bestaat eveneens in negen andere afmetingen.  
De reflector is draaibaar tot 360°.  
De referentie van het toestel is gelijk aan de lengte 
berekend tussen de middelpunten van de wandba-
sissen. 
Op aanvraag is het mogelijk om armen of reflecto-
ren van verschillende maten te verkrijgen. 

BESCHIKBARE UITVOERINGEN 

29 - Geborsteld brons - 1808 029 

33 - Gesatineerd nikkel - 1808 033 

TECHNISCHE GEGEVENS 
Tussenafstand basissen : 80cm 
Vier metalen E14 fittingen 
Kabeluitgang aan één wandbasis 



5 
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90 

ALEXANDRIE 90 in geborsteld brons 

AFMETINGEN 
H6cm  L95cm      15cm  
 

BASIS 
5 x 5 x 1,7cm (x2) 

2,690 

ALEXANDRIE 90 
Bibliotheekverlichting. 
Bestaat eveneens in negen andere afmetingen.  
De reflector is draaibaar tot 360°.  
De referentie van het toestel is gelijk aan de lengte 
berekend tussen de middelpunten van de wandba-
sissen. 
Op aanvraag is het mogelijk om armen of reflecto-
ren van verschillende maten te verkrijgen. 

BESCHIKBARE UITVOERINGEN 

29 - Geborsteld brons - 1809 029 

33 - Gesatineerd nikkel - 1809 033 

TECHNISCHE GEGEVENS 
Tussenafstand basissen : 90cm 
Vier metalen E14 fittingen 
Kabeluitgang aan één wandbasis 



ALEXANDRIE 100 in geborsteld brons 

AFMETINGEN 
H6cm  L105cm      15cm  
 

BASIS 
5 x 5 x 1,7cm (x2) 

2,840 

ALEXANDRIE 100 
Bibliotheekverlichting. 
Bestaat eveneens in negen andere afmetingen.  
De reflector is draaibaar tot 360°.  
De referentie van het toestel is gelijk aan de lengte 
berekend tussen de middelpunten van de wandba-
sissen. 
Op aanvraag is het mogelijk om armen of reflecto-
ren van verschillende maten te verkrijgen. 

BESCHIKBARE UITVOERINGEN 

29 - Geborsteld brons - 1810 029 

33 - Gesatineerd nikkel - 1810 033 

TECHNISCHE GEGEVENS 
Tussenafstand basissen : 100cm 
Vier metalen E14 fittingen 
Kabeluitgang aan één wandbasis 

5 
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ALEXANDRIE 110 in geborsteld brons 

AFMETINGEN 
H6cm  L115cm      15cm  
 

BASIS 
5 x 5 x 1,7cm (x2) 

2,990 

ALEXANDRIE 110 
Bibliotheekverlichting. 
Bestaat eveneens in negen andere afmetingen.  
De reflector is draaibaar tot 360°.  
De referentie van het toestel is gelijk aan de lengte 
berekend tussen de middelpunten van de wandba-
sissen. 
Op aanvraag is het mogelijk om armen of reflecto-
ren van verschillende maten te verkrijgen. 

BESCHIKBARE UITVOERINGEN 

29 - Geborsteld brons - 1811 029 

33 - Gesatineerd nikkel - 1811 033 

TECHNISCHE GEGEVENS 
Tussenafstand basissen : 110cm 
Vier metalen E14 fittingen 
Kabeluitgang aan één wandbasis 
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ALEXANDRIE 120 in geborsteld brons 

AFMETINGEN 
H6cm  L125cm      15cm  
 

BASIS 
5 x 5 x 1,7cm (x2) 

3,080 

ALEXANDRIE 120 
Bibliotheekverlichting. 
Bestaat eveneens in negen andere afmetingen.  
De reflector is draaibaar tot 360°.  
De referentie van het toestel is gelijk aan de lengte 
berekend tussen de middelpunten van de wandba-
sissen. 
Op aanvraag is het mogelijk om armen of reflecto-
ren van verschillende maten te verkrijgen. 

BESCHIKBARE UITVOERINGEN 

29 - Geborsteld brons - 1812 029 

33 - Gesatineerd nikkel - 1812 033 

TECHNISCHE GEGEVENS 
Tussenafstand basissen : 120cm 
Vier metalen E14 fittingen 
Kabeluitgang aan één wandbasis 
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