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 Light+Building 2008: Led Design Innovation
 
Op de Light+Building 2008 stelt Led Design Innovation zijn nieuwste telg in de 
Led Design-familie voor. WA? is een kleine wandarmatuur die zich makkelijk 
laat installeren. 
 

 
WA? is niet zomaar kort voor Wablief? maar staat voor 'Wand Armatuur'. Installeren is kinderspel omdat als lichtbron een 
powerled van 4W op netspanning gebruikt wordt. Een extra voeding hoeft niet meer aangesloten te worden. 
 
De relatief hoge lichtopbrengst maakt dat je de WA? flexibel kan inzetten. Door de armatuur aan de onder- of bovenkant van de 
wand te plaatsen of te bevestigen op het plafond, kan je de vloer of het plafond verlichten. 
 
De WA? is verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit of goud en heeft afmetingen van 124 x 50 x 30 mm (h x d x b). Het gebruikte 
materiaal is aluminium. 
 
Led Design Innovation vindt u terug op Light+Building 2008 in hal 3.0 E81bis. 
 
Meer info: 
>> Led Design Innovation 
 
Lees meer: 
>> led-verlichting

 
 
Bron: elektrozine.be
 
gepubliceerd op: 31-03-2008    Print dit bericht    Stuur dit bericht door
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 Meer nieuwsberichten in rubriek verlichting:

 
Eerste volledig met led•s verlichte shop in 
Europa

 Led-verlichting is hot en wordt meer en meer toegepast in winkels, kantoren, 
restaurants en andere binnenruimtes. Heineken koos ervoor om in hun nieuwe 
winkel •Heineken The City• led-verlichting te gebruiken. lees meer..

 

Sfeer in huis dankzij nieuwe designs Modiss  Het Spaanse Modiss blijft altijd zoeken naar nieuwe trends in verlichting. Hun 
nieuwe designs zijn een fusie van kwaliteitsmaterialen met klassieke en 
moderne lijnen. Op Light+Building in februari werden de nieuwste 
geavanceerde modellen van Modiss voorgesteld. Hier staan de mooiste 
ontwerpen op een rijtje. 
 
lees meer..

 

Bruidssuite baadt in LED-licht  Onder de kerktoren van Bellegem, bevindt zich een pittoreske kloosterkapel in 
neogotische stijl. Het bouwwerk is er in 1872 gezet en staat te midden de 
groene long van Kortrijk op nauwelijks vijf minuten van het centrum met de 
auto. •Daar, in die kapel, bevindt zich de Bed & Breakfast •Het Verloren 
Gedicht•, waar twee romantische kamers, het Schrijverken en Elévation, en 
een luxueuze bruidssuite, Elysium, op u wachten. lees meer..

 

Power Flower één van de 50 meest innovatieve 
producten van Kortrijk

 De armatuur •Power Flower• van DeltaLight, ontwerper van architecturale 
verlichting, werd opgenomen in •Design X50•. Het is de tweede editie van dit 
boek, uitgegeven door Designregio Kortrijk. De 50 meest innovatieve 
producten die in de ruime regio rond Kortrijk zijn ontwikkeld zijn erin terug te 
vinden. lees meer..

 

Milieuvriendelijke lampen van Sylvania•  Op Light+Building 2008, de tweejaarlijkse vakbeurs voor architectuur en 
techniek, stelde de Duitse verlichtingsfabrikant Havells-Sylvania, haar nieuwe 
lijn van energie-efficiënte lampen voor. Want, drukken ze ons op het hart, 
goede verlichting verbetert onze levenskwaliteit.• lees meer..

 

Modular: nieuwigheden 2008  In een retrofuturistisch ruimteschip konden we op de Light + Building 
kennismaken met zeven nieuwe producten van de Belgische lichtfabrikant 
Modular. lees meer..

 

Wever & Ducré: nieuwigheden 2008  Op de Light+Building in Frankfurt liet Wever & Ducré naar goede gewoonte het 
publiek kennismaken met de nieuwe cataloog en nieuwe 
verlichtingsarmaturen. lees meer..

 

Delta Light: nieuwigheden 2008  Zoals dat bij elke lichtfabrikant het geval is, liet Delta Light op Light + Building 
2008 de nieuwe collectie lichtarmaturen zien. Van kubistische look over 
subtiele rondingen tot een doek als alternatieve lichtverspreider. lees meer..
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Nieuwe gebouwen (en merk) voor Hugo 
Neumann

 De afgelopen maanden is het niet stil geweest bij verlichtingsspecialist Hugo 
Neumann. Niet alleen heeft het bedrijf een intrek genomen in een nieuw pand, 
er was ook de overname van het Deense Louis Poulsen door Targetti. Voor 
elektrozine.be een ideale gelegenheid voor een interview met Eric Neumann, 
zaakvoerder en derde generatie in dit opmerkelijke familiebedrijf. lees meer..

 

Ingo Maurer ontwerpt oled-lamp voor Osram  Designer Ingo Maurer heeft samen met Osram een oled-lamp ontwikkeld. De 
Early Future is een wereldprimeur en werd voor de eerste maal getoond op de 
vakbeurs Light+Building in Frankfurt. lees meer..

 

Led-lamp voor thuisgebruik  Philips komt met een led-lamp die ruim dertig jaar meegaat en minder energie 
verbruikt dan een traditionele gloeilamp. Dat liet de lichtafdeling van Philips 
vorige week weten op de vakbeurs Light+Building in Frankfurt. lees meer..

 

Dark showt nieuwe collectie lichtarmaturen  Op de Light+Building 2008 stelde Dark zijn nieuwe collectie lichtarmaturen 
voor. Zoals we van Dark gewend zijn opnieuw heel wat eigenzinnige 
ontwerpen. lees meer..

 

Light+Building 2008: PizzaKobra blikvanger 
voor iGuzzini

 PizzaKobra een tafellamp noemen, zou een understatement zijn. PizzaKobra 
is een project. Het design is plooibaar, soepel, vloeiend en lijkt altijd in 
beweging. lees meer..

 

Light+Building 2008: Fantasia Verlichting  Fantasia geeft op Light+Building wat meer uitleg over haar nieuwe LOCO-
concept. Met het LOCO-concept (Low Consumption • Low Cost) wil Fantasia 
haar klanten helpen om de juiste lichtbron en juiste lamp te kiezen. lees meer..

 

Victoria van TAL wint Design Plus Award.  Het Belgische TAL krijgt voor de lichtarmatuur Victoria de Duitse Design Plus 
Award. De award bekroont innovatieve ontwerpen op basis van design, 
materiaalkeuze, technische en ecologische kwaliteit. lees meer..

 

Light+Building 2008: PSM Lighting  Het West-Vlaamse PSM Lighting presenteert naar aanleiding van de Light
+Building enkele nieuwe armaturen. Wij bekijken even de reeksen Gota, 
Bridge en Twipe. lees meer..

 

Delta Light wint IF Design Award 2008 met Look 
in

 De IF Design Award is een felbegeerde prijs in de designsector en zorgt voor 
de nodige internationale erkenning. Met de armatuur •Look in• wint Delta Light 
deze prijs voor de tweede maal op rij. lees meer..

 

Light+Building 2008: Trilux geeft nieuwe 
antwoorden voor een nieuwe tijd

 Een jaar geleden kondigde Trilux voor zichzelf een nieuwe tijd aan. Met 
•Nieuwe antwoorden voor een nieuwe tijd• brengt de onderneming uit Arnsberg 
de bedrijfsslogan •Nieuw licht• tot leven op de beursstand op Light+Building. 
lees meer..
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Italiaanse Artemide doet beroep op Belgisch 
ontwerpbureau

 Het ontwerpbureau Serge Cornelissen uit Roeselare heeft opdracht gekregen 
van het Italiaanse verlichtingsbedrijf Artemide produkten te ontwerpen voor 
haar divisie Artemide Architectural. lees meer..

 

Batibouw 2008: Wever & Ducré met vier 
sterproducten

 Lichtproducent Wever & Ducré bouwt op Batibouw zijn stand op rond vier 
recente sterproducten. De armaturen passen zowel in strakke als in meer 
klassieke interieurs. lees meer..

 

PSM Lighting met vrouwelijke armatuur  Na een periode van veel strakke en bijna onzichtbare armaturen, zien we nu 
een terugkeer van opvallend ronde armaturen. Zo ook bij PSM Lighting. lees 
meer..

 

Sfeerlamp LivingColors nu ook in het zwart  Vorig jaar lanceerde Philips de sfeerlamp LivingColors, waarmee elk interieur 
in een zee van gekleurd licht baadt. Vanaf maart krijgt de lamp ook een zwart 
kleedje aangemeten. lees meer..

 

Aluci verwerft BIS Lighting  Aluci, een Belgische fabrikant van exclusieve designverlichting, neemt zijn 
sectorgenoot BIS Lighting uit Brussel over. lees meer..

 

Dark en Wever & Ducré samen in nieuwe 
lichtgroep 2 B delighted

 KBC Private Equity en Defiac nemen het verlichtingsbedrijf Dark over. 
Afgelopen zomer werd ook al verlichtingsfabrikant Wever & Ducré ingelijfd. De 
activiteiten van beide bedrijven worden ondergebracht onder de nieuwe 
holding 2 B delighted. lees meer..

 

Primeur Delta Light led-spot B-Side op 
Batibouw 2008

 Met B-Side brengt Delta Light een compleet nieuwe spot op de markt die 
dankzij led-techniek op een energiezuinige manier voor accent- en 
oriëntatieverlichting instaat. lees meer..

 

De gloeilamp: het einde van een tijdperk?  Het licht van een gloeilamp wordt verwekt door een wolfraamdraad te verhitten 
tot hij begint te gloeien. Een omgeving in een glazen ballon van een inert gas 
moet de oxidatie van de draad verhinderen. lees meer..

 

Op verlichting besparen: een zaak van fabrikant 
en verbruiker

 De Europese fabrikanten van gloeilampen willen over acht jaar volledig 
overschakelen op lampen die minder energie verbruiken. lees meer..

 

Elektronische voorschakelapparatuur bespaart 
energie

 Het elektronisch voorschakelapparaat is een belangrijk onderdeel van de 
fluorescentielamp: het garandeert een snelle en zuinige opstart van de lamp en 
een snelle beschikbaarheid van de volledige lichtprestatie. De 
voorschakelapparatuur is nodig voor de ontsteking (starter) en het stabiel 
houden van de lampstroom (ballast). lees meer..

 

Nieuwe ontwikkelingen in led-verlichting  Verschillende aanbieders melden intussen nieuwe ontwikkelingen op led-
gebied. In de zoektocht naar hogere vermogens voor de led zet het Duitse 
Osram met de Ostar een stap in de goede richting. lees meer..

http://images.google.be/imgres?imgurl=http://www.elektrozine....3Fq%3Dwa%26start%3D20%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DN (5 of 7) [22/11/2008 21:58:33]

http://www.elektrozine.be/functions/reportages.asp?lang=nl&pag=16&Verslag=3224
http://www.elektrozine.be/functions/reportages.asp?lang=nl&pag=16&Verslag=3224
http://www.elektrozine.be/functions/reportages.asp?lang=nl&pag=16&Verslag=3224
http://www.elektrozine.be/functions/reportages.asp?lang=nl&pag=16&Verslag=3219
http://www.elektrozine.be/functions/reportages.asp?lang=nl&pag=16&Verslag=3219
http://www.elektrozine.be/functions/reportages.asp?lang=nl&pag=16&Verslag=3219
http://www.elektrozine.be/functions/reportages.asp?lang=nl&pag=16&Verslag=3208
http://www.elektrozine.be/functions/reportages.asp?lang=nl&pag=16&Verslag=3208
http://www.elektrozine.be/functions/reportages.asp?lang=nl&pag=16&Verslag=3208
http://www.elektrozine.be/functions/reportages.asp?lang=nl&pag=16&Verslag=3200
http://www.elektrozine.be/functions/reportages.asp?lang=nl&pag=16&Verslag=3200
http://www.elektrozine.be/functions/reportages.asp?lang=nl&pag=16&Verslag=3191
http://www.elektrozine.be/functions/reportages.asp?lang=nl&pag=16&Verslag=3191
http://www.elektrozine.be/functions/reportages.asp?lang=nl&pag=16&Verslag=3181
http://www.elektrozine.be/functions/reportages.asp?lang=nl&pag=16&Verslag=3181
http://www.elektrozine.be/functions/reportages.asp?lang=nl&pag=16&Verslag=3181
http://www.elektrozine.be/functions/reportages.asp?lang=nl&pag=16&Verslag=3177
http://www.elektrozine.be/functions/reportages.asp?lang=nl&pag=16&Verslag=3177
http://www.elektrozine.be/functions/reportages.asp?lang=nl&pag=16&Verslag=3177
http://www.elektrozine.be/functions/reportages.asp?lang=nl&pag=16&Verslag=3098
http://www.elektrozine.be/functions/reportages.asp?lang=nl&pag=16&Verslag=3098
http://www.elektrozine.be/functions/reportages.asp?lang=nl&pag=16&Verslag=3097
http://www.elektrozine.be/functions/reportages.asp?lang=nl&pag=16&Verslag=3097
http://www.elektrozine.be/functions/reportages.asp?lang=nl&pag=16&Verslag=3097
http://www.elektrozine.be/functions/reportages.asp?lang=nl&pag=16&Verslag=3096
http://www.elektrozine.be/functions/reportages.asp?lang=nl&pag=16&Verslag=3096
http://www.elektrozine.be/functions/reportages.asp?lang=nl&pag=16&Verslag=3096
http://www.elektrozine.be/functions/reportages.asp?lang=nl&pag=16&Verslag=3092
http://www.elektrozine.be/functions/reportages.asp?lang=nl&pag=16&Verslag=3092


Google Afbeeldingen resultaat voor http://www.elektrozine.be/images/Reports/LDI_WA-black.jpg

 

Led-verlichting evolueert verder  Leds zijn geen lampen in de klassieke zin van het woord. Leds - een afkorting 
voor lichtgevende diodes - zijn elektronische componenten die rechtstreeks 
licht uitzenden. lees meer..

 

Oled: de nieuwe generatie verlichting  Wie denkt dat we het met led nu ongeveer gehad hebben inzake evolutie van 
de lichtbronnen, moet stilaan zijn mening herzien. Met de oled - organic light 
emitting diodes - ligt mogelijk een nieuw tijdperk te wachten. lees meer..

 

Delta Light wijst op belang van lichtplan  Het lichtplan is vandaag een noodzaak bij elk modern bouwproject, zegt 
verlichtingsfabrikant Delta Light. Het zet daarom nog eens alle 
aandachtspunten voor een geslaagd lichtplan op een rij. lees meer..

 

Led-verlichting blikvanger in Stadsfeestzaal 
Antwerpen

 Sinds eind oktober is de vernieuwde Stadsfeestzaal in Antwerpen terug open 
voor het publiek. Het 19-eeuwse neoclassicistische pand aan de Meir werd bij 
een brand eind 2000 zwaar beschadigd. lees meer..

 

Nederlandse Atomis met nieuwe armaturen 
voor professionele markt

 Atomis heeft de laatste tien jaar een mooie reputatie opgebouwd in de 
professionele verlichtingsmarkt. Het introduceert nu enkele nieuwe armaturen. 
lees meer..

 

Stof- en waterdichte noodverlichting voor 
veeleisende industrie

 Met het nieuwe gamma K2 biedt Etap stof- en waterdichte armaturen voor 
noodverlichting, die ook in extreme omstandigheden (IK10-klasse) tegen een 
stootje kunnen. lees meer..

 

Spaarlampen  De gloeilamp en de fluorescentielamp zijn beiden 19de eeuwse uitvindingen. 
Het is pas laat in de 20ste eeuw dat echte vooruitgang werd geboekt in de 
vorm van nieuwe lampen. lees meer..

 

Fluorescentielampen (TL-lampen): voor- en 
nadelen

 Fluorescentielampen (TL-lampen) zijn een stuk zuiniger maar nemen wel meer 
plaats in. Doordat deze lampen leverbaar zijn in diverse kleuren en 
kleurweergaven worden ze veelvuldig gebruikt voor algemene verlichting. lees 
meer..

 

Modular Lighting Instruments presenteert 
lifestyletrends 2008

 Eind oktober riep Modular de pers bijeen voor een voorstelling van de 
lifestyletrends voor 2008. De verlichtingsfabrikant deed hiervoor een beroep op 
trendwatcher Herman Konings. Drie trends zijn de volgende jaren bepalend: 
•the art of being imperfect•, •colour rebooting•, en •retrofuturisme•. lees meer..

 

Spaarlampen: Tips  Spaarlampen zijn geschikt voor plaatsen waar er steeds veel en gedurende 
lange tijd licht nodig is (woonkamer, keuken). Ze zijn duurder dan de 
gloeilamp, maar hebben een langere levensduur en bovenal: het verbruik ligt 
een stuk lager. lees meer..
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It•s Light. It•s Creation. It•s Future. It is Trilux 
New Light.

 De Duitse lichtfabrikant Trilux heeft zich als doel gesteld •nieuw licht• te 
produceren. Het gaat daarom nauwer samenwerken met architecten en 
designers. lees meer..
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VOLGENDE BERICHTEN --

> 

Maak uw verdere keuze:  Maak uw verdere keuze:  

 
 
 
•U kunt ons een persbericht mailen op pers@elektrozine.be. 
 
Schrijf u gratis in op de nieuwsbrieven! 
 

NAAR BOVEN 
 

 
 bezoekers (Bron: Sitemeter sinds 2002) (c) 2008 elektrozine.be - All rights 

reserved ! 

  

 Web  www.elektrozine.be
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