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Afmetingen*
(l x b x h1 / h2)
Gewicht
Frame**
Ophanging**
Platen**
Metaalwerk**
Bekleding**
Kleur houtwerk**

Verlichting
(fitting, lamp)
Netaansluiting
Dimmer
Bloempot
(diameter, hoogte)
Binnenpot
(diameter, hoogte)
Markering /
normen
*

**

Auriga Small
23 x 23 x 22 /
60 cm

Auriga Medium
43 x 43 x 55 /
130 cm

Auriga Large
53 x 53 x 95 /
190 cm

0.5 Kg

3 Kg

8.5 Kg

vurenhout
Metalen ketting
(4 x 40 cm)
Berkenmultiplex /
vurenhout
Verzinkt staal
Polyester
naturel

vurenhout
Metalen ketting
(4 x 75 cm)
Berkenmultiplex /
vurenhout
Verzinkt staal
Polyester
naturel

vurenhout
Metalen ketting
(4 x 100 cm)
Berkenmultiplex /
vurenhout
Verzinkt staal
Polyester
naturel

Opmerkingen
h1 = hoogte exclusief
ophanging, h2 = hoogte
inclusief ophanging
Ledig gewicht, inclusief pot,
exclusief plant.

Topplaat van berkenmultiplex,
bodem-plaat van vurenhout
Schroeven, ketting
Kleur: creme-wit
Alleen topplaat is gelakt met
transparante lak ivm
bescherming tegen spatwater.
15 Watt
25 Watt
40 Watt
Alle lampen zijn 230V
E14, Philips T25
E14, Philips B35
E27, Philips T45
gloeilampen.
Alle lampen zijn voorzien van een drie meter lang 230V aansluitsnoer zonder stekker.
Alle lampen zijn voorzien van een aan de ondezijde geintegreerde dimmer module met
aan/uit schakelaar.
Ø 9.5 cm, 9 cm
Ø 20 cm, 19 cm
Ø 27 cm, 25 cm
Kunststof bloempot is
hoog
hoog
hoog
vastgelijmd in topplaat.
Ø 8 cm, 7 cm
Ø 19 cm, 17.1 cm Ø 24 cm, 21.5 cm Binnenpot is uitneembaar.
hoog
hoog
hoog
CE
CE
CE

Maten zijn doosmaten. Hout is een werkend produkt. Door cummulatieve variaties in gebruikte materialen en werking van hout als gevolg van
luchtvochtigheid en temperatuur kunnen geen exacte maten gegeven worden.
Specificaties betreffen hier de standaard modellen. Varianten (materialen, kleuren) zijn mogelijk tegen meerprijs, vraag Lumirax.

Bovenstaande specificaties hebben betrekking op de standaard sfeerlampen van de Auriga lijn. Deze lampen zijn
bedoeld voor inhuis gebruik, de sfeerlampen zijn expliciet niet geschikt voor gebruik buiten.
Alle Auriga sfeerlampen worden met de hand gemaakt uit zorgvuldig geselecteerde materialen. Hout is een
natuurproduct en bevat variaties qua structuur (noesten, groeilijnen, hartdelen, lijfscheurtjes) en kleur. Deze variaties
kunnen tot uiting komen in onze sfeerlampen, zowel in één lamp als tussen lampen onderling. Ook kunnen in de loop
der tijd kleurverschillen ontstaan als gevolg de invloed van licht, temperatuur en luchtvochtigheid op het hout. Deze
variaties zijn geen defecten maar van tevoren bekende en geaccepteerde eigenschappen van de lampen. Zij kunnen
geen aanleiding zijn tot reclamaties, tenzij ze structureel afbreuk doen aan de stevigheid, veiligheid of functionaliteit
van de sfeerlamp.
Lumirax gebruikt waar mogelijk hout met FSC keurmerk voor haar produkten.

Voor meer informatie over het FSC keurmerk kijk op www.fscnl.org
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