
Ledverlichting
in de keuken
Duurzaam én MOOI



sfeermakers bij uitstek
Nog meer sfeer in de keuken

Ledverlichting is allang niet meer de lichtbron van de toekomst. 
Het is de lichtbron van vandaag. Want de tijd dat ledverlichting 
puur functioneel was, is voorbij. De nieuwste spots zijn sfeer-
makers bij uitstek: ze stralen een warm licht uit, en zijn ook nog 
eens dimbaar. Bovendien hebben ze een veel langere levensduur 
dan halogeen. Tel daarbij op dat ze energiezuinig, onderhoudsvrij 
en eenvoudig te monteren zijn onder uw keukenkast, en u wilt 
niets anders meer!

Ledspots van Lavanto®:

• geven mooi, egaal warm licht en zijn dimbaar
• kennen een lange levensduur
• zijn eenvoudig te monteren en onderhoudsvrij
• worden standaard geleverd met vijf jaar garantie

energiezuinig, onderhoudsvrij én
eenvoudig te monteren.



moodlight: unieke ledverlichting

Bij de standaard ledverlichting blijft de lichtkleur bij vol vermogen 
en in dimstand hetzelfde. Bij Moodlight niet. Net als bij de 
traditionele halogeenverlichting wordt de kleur in de dimstand 
steeds warmer en sfeervoller! 

Tijdens het koken biedt Moodlight prettig licht. Mooi en functioneel. 
Bent u lekker aan het natafelen? Dan kunt u met de dimmer of 
afstandsbediening een gezellige ambiance creëren. Zo zorgt 
Moodlight voor nog meer sfeer in de keuken!

Bij moodlight wordt de kleur in de dimstand
steeds warmer.



Pescara*

Basic
• rvs-look
• tot 300 lumen
• dimbaar
• energiezuinig
• 5 jaar garantie

* ook in Moodlight leverbaar

Premium
• echt rvs
• tot 520 lumen
• dimbaar
• energiezuinig
• 5 jaar garantie

* ook in Moodlight leverbaar

Capri*

Verona

milano*

napoli*

Valenza

Como

Cassino*

torino

iseo

Valenza

A++

A++



VoLLe sterkte DimstanD
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Alle modellen zijn dimbaar via de afstandsbediening of een opbouw- 
of wanddimmer. Natuurlijk zijn er ook niet-dimbare uitvoeringen 
Vraagt u ernaar bij de keukenspeciaalzaak. De hele collectie is van 
Lavanto®; een merk dat staat voor innovatief design en de beste 
prijs-kwaliteitverhouding.

Kijkt u voor meer informatie op www.dekkerzevenhuizen.nl of 
volg ons op Facebook, Twitter, YouTube en Pinterest. Daar vindt 
u inspirerende foto’s en de laatste trends.
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Uw keukenspeciaalzaak:

www.dekkerzevenhuizen.nl


