
RAMOSE 1 in geborsteld brons  
+ ronde conische lampenkap in trento basalte. 
(Codes 1150 029 + 1101 892) 

0,520 

RAMOSE 1 o 
Kleine wandlamp met ronde conische lam-
penkap. Klein, en « zeer decoratief ». 
Met een goede LED-lamp, kan het zeer effi-
ciënt zijn. 
Er bestaat een identiek maar groter model, 
RAMOSE 2. 

AFMETINGEN LAMPENKAP 
Ø 10-14-13cm 

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 

TOTALE AFMETINGEN 
H18cm  L14cm      17cm 

 
MUURBASIS 
Plaat : 6,5 x 10,5cm 
Doos : 4,5 x 8,5 x 2cm 

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

29 - Geborsteld brons 
Wandlamp code : 1150 029 

32 - Gesatineerd chroom 
Wandlamp code : 1150 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. 
Lampenkap-code : 1101 + stof-code 



RAMOSE 1 in geborsteld brons 
+ vierkante lampenkap in coton flamenco 
(Codes 1150 029 + 1302 639) 

0,520 

RAMOSE 1 # 
Kleine wandlamp met vierkante lam-
penkap. Klein, en « zeer decoratief ». 
Met een goede LED-lamp, kan het zeer 
efficiënt zijn. 
Er bestaat een identiek maar groter 
model, RAMOSE 2. 

AFMETINGEN LAMPENKAP 
# 11-14-15cm 

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 

TOTALE AFMETINGEN 
H20cm  L14cm      17cm 

 
MUURBASIS 
Plaat : 6,5 x 10,5cm 
Doos : 4,5 x 8,5 x 2cm 

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

29 - Geborsteld brons 
Wandlamp code : 1150 029 

32 - Gesatineerd chroom 
Wandlamp code : 1150 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. 
Lampenkap-code : 1302 + stof-code 



RAMOSE 1 in geborsteld brons  
+ ronde cilindrische lampenkap in boston saumon. 
(Codes 1150 029 + 1201 917) 

0,520 

RAMOSE 1 cyl 
Kleine wandlamp met ronde cilin-
drische lampenkap. Klein, en « zeer 
decoratief » 
Met een goede LED-lamp, kan het zeer 
efficiënt zijn. 
Er bestaat een identiek maar groter 
model, RAMOSE 2. 

AFMETINGEN LAMPENKAP 
Ø13-13-14cm 

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 

TOTALE AFMETINGEN 
H19cm  L13cm      16,5cm 

 
MUURBASIS 
Plaat : 6,5 x 10,5cm 
Doos : 4,5 x 8,5 x 2cm 

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

29 - Geborsteld brons 
Wandlamp code : 1150 029 

32 - Gesatineerd chroom 
Wandlamp code : 1150 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. 
Lampenkap-code : 1201 + stof-code 


