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Tafellampen

Tafellampen Fitting/Type Bijzonderheden

37 E27 LED Excl kap M= 30cm hoog

37 E27 LED Excl kap L= 48cm hoog

141 E27 LED Excl kap

144 G4 LED Bureaulamp, dubbele kap

620 E27 LED Excl kap

706 E27 LED Excl kap

1900 E27 LED Excl kap M= 30cm hoog

1901 E27 LED Excl kap L= 48cm hoog

2600 E27 LED Excl kap M= 30cm hoog

2601 E27 LED Excl kap L= 48cm hoog

3600 R7S LED Bureaulamp

4100 G4 LED Bureaulamp

4102 G4 LED Bureaulamp, duo uitvoering

6300 G4 LED Bureaulamp

Piccolo LED special Bureaulamp, incl LED

Kuby E14 LED Excl kap

Bernardo E27 LED Excl kap

LED bron Div Kijk bij accessoires, prijs op aanvraag

Kappen Diverse stoffen en vormen, prijs op aanvraag

Ombouwen naar LED
Diverse modellen tafellampen

Algemeen      
Alle lampen worden voorbereid voor een LED lichtbron. Op verzoek kan gekeken naar de mogelijkheden van Halogeen. Lampen worden excl. 
kap geleverd. Specifieke wensen of maatwerk gewenst, vraag naar de mogelijkheden.      
      
Dimbaar/aansluiting      
Vraag naar de mogelijkheden om de tafellamp eventueel te voorzien van een handdimmer. De bureaulampen zijn standaard voorzien van een 
handdimmer.      
            
Exclusief lichtbron      
Lampen worden voorbereid voor een LED lichtbron (of eventueel voor Halogeen), maar de lichtbron zelf wordt er niet standaard bijgeleverd. 
Het is aan de klant om uit het uitgebreide gamma van LED-verlichting een eigen keuze te maken. BD Design heeft een beperkt aantal LED-lam-
pen in haar assortiment, kijk verder bij accessoires. Uitzondering is de Piccolo, deze wordt voorzien van hoogwaardig dimbaar LED.  
    
Keuze finishing      
De prijs voor messing, brons en donker brons zijn allen gelijk. Ook de populaire kleur Black Gun is voor dezelfde prijs (als messing) verkrijgbaar. 
De prijs voor Nikkel geldt zowel voor mat als hoogglans Nikkel uitvoering. Geef uw voorkeur duidelijk op.  

Ombouwen naar led     
Op aanvraag kunnen wij uw lamp ombouwen naar LED. Hierbij vervangen we bij u zo nodig de halogeen transformator voor een LED - driver, 
de bekabeling en fitting(en).
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Vloerlampen

 Vloerlamp  Fitting/Type  Bijzonderheden

 885  GU10 LED  incl vloerdimmer

 4203  GU10 LED  incl vloerdimmer

 Piccolo  LED special  incl vloerdimmer en LED

 Snakelight  LED special  incl staafdimmer en LED

 8  E27 LED  excl kap en dimmer

 13  E27 LED  excl kap en dimmer

 20  E27 LED  excl kap en dimmer

 140/142  E27 LED  excl kap en dimmer

 2400  E27 LED  excl kap en dimmer

 4200  G4 LED  enkelvoudig met vloerdimmer

 4201  G4 LED  enkelvoudig met staafdimmer

 4202  G4 LED  duo met vloerdimmer

 4204  G4 LED  duo met staafdimmers

 4225  G4 LED  als 4200 met extra knik

 4400  R7S LED  incl vloerdimmer

 5900  G4 LED  enkelvoudig met vloerdimmer

 5901  G4 LED  enkelvoudig met staafdimmer

 5902  G4 LED  duo met vloerdimmer 

 5904  G4 LED  duo met staafdimmers

 Vloerdimmer  Een LED vloerdimmer incl montage

 LED bron  Diverse mogelijkheden, zie verder accessoires

 Kappen  Diverse stoffen en vormen, prijs op aanvraag

 Florence in LED

 LED uitvoering gewenst, vraag naar de actuele mogelllijkheden en meerprijs  

Algemeen      
Alle lampen worden voorbereid voor een LED lichtbron. Op verzoek kan gekeken naar de mogelijkheden van Halogeen. Specifieke wensen of 
maatwerk gewenst, vraag naar de mogelijkheden.
      
Dimbaar      
Vloerlampen zijn van een aan/uit schakelaar voorzien of van een vloer- of staafdimmer.        
    
Exclusief lichtbron      
Lampen worden voorbereid voor een LED lichtbron (of eventueel voor Halogeen), maar de lichtbron zelf wordt er niet standaard bijgeleverd. 
Het is aan de klant om uit het uitgebreide gamma van LED-verlichting een eigen keuze te maken. BD Design heeft een beperkt aantal LED-lam-
pen in haar assortiment, kijk verder bij accessoires. Uitzondering is de Snakelight en Piccolo deze worden voorzien van hoogwaardige dimbare 
LED’s.  
          
Keuze finishing      
De prijs voor messing, brons en donker brons zijn allen gelijk. Ook de populaire kleur Black Gun is voor dezelfde prijs (als messing) verkrijg- 
baar. De prijs voor Nikkel geldt zowel voor mat als hoogglans Nikkel uitvoering. Geef uw voorkeur duidelijk op. 

Ombouwen naar led     
Op aanvraag kunnen wij uw lamp ombouwen naar LED. Hierbij vervangen we bij u zo nodig de halogeen transformator voor een LED - driver, 
de bekabeling en fitting(en).
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Wandlampen

 Wandlampen  Fitting/Type  Bijzonderheden

 52  E27 LED  Hangend, 2-armen, modern

 57  E27 LED   

 832  GU10 LED  Up-down light o.b.v. model Cuppa

 840  G9 of E14 LED  Up-down light, div afwerkingen (hout, leer, etc.) mogelijk

 3001  E14 LED

 3003  E14 LED

 3800  R7S LED  Met dimmer op wandplaat

 4300  G4 LED  Met dimmer op wandplaat

 5300  R7S LED  Met dimmer op wandplaat

 5400  R7S LED  Als 5500 breedte 25cm, met dimmer 

 5500  R7S LED  Breedte 32cm, excl dimmer

 5500  R7S LED  Breedte 32cm, incl dimmer

 Kuby  E27 LED  Lamp is excl kap

 Florence  G4  Excl Swarovski 9 armen

 Piccolo  LED special  Incl LED en dimmer op wandplaat

 Snakelight  LED special  Incl LED met opbouw wanddoos + dimmer, excl leer

 Snakelight  LED special  Incl LED met inbouw wandplaat tbv meubel/bedwand + dimmer, 
lexcl leer

 Venus  LED special  Gesmeed staal, vernikkeld

 Venus  LED special  Verzilverd

 Snakelight  Leer  Leer + bekleding meerprijs

 Swarovski  Kristal los  Los kristal wandlamp per stuk

 Swarovski  Kristal set  Set 4 kristallen tbv wandlamp Florence

 Swarovski  Haakjes  Set haakjes

 LED bron  Div  Kijk bij accessoires, prijs op aanvraag

 Elektrabuis  Buis  Messing buis tbv bedrading per meter

Algemeen      
Alle lampen worden voorbereid voor een LED lichtbron. Op verzoek kan gekeken naar de mogelijkheden van Halogeen. Uitzondering is de 
Florence, deze wordt in Halogeen voorbereid. Lampen worden excl kap geleverd. Specifieke wensen of maatwerk gewenst, vraag naar de mo-
gelijkheden. 
         
Dimbaar/aansluiting      
Wandlampen zijn doorgaans dimbaar middels een muurdimmer. Enkele wandlampen zijn voorzien van een dimknop op de wandplaat. 
Standaard wordt uitgegaan van een aansluiting rechtstreeks op een wandcontactdoos. Mocht de wandlamp moeten worden voorzien van een 
aansluitsnoer met aan/uit knop laat het ons dan weten. Hiervoor zullen geen extra kosten in rekening gebracht worden.   
            
Exclusief lichtbron      
Lampen worden voorbereid voor een LED lichtbron (of eventueel voor Halogeen), maar de lichtbron zelf wordt er niet standaard bijgeleverd. 
Het is aan de klant om uit het uitgebreide gamma van LED-verlichting een eigen keuze te maken. BD Design heeft een beperkt aantal LED-lam-
pen in haar assortiment, kijk verder bij accessoires. Uitzondering zijn de Piccolo, Snakelight en Venus deze worden voorzien van hoogwaardige 
LED’s.  
         
Keuze finishing      
De prijs voor messing, brons en donker brons zijn allen gelijk. Ook de populaire kleur Black Gun is voor dezelfde prijs (als messing) verkrijgbaar. 
De prijs voor Nikkel geldt zowel voor mat als hoogglans Nikkel uitvoering. Geef uw voorkeur duidelijk op.  

Ombouwen naar led     
Op aanvraag kunnen wij uw lamp ombouwen naar LED. Hierbij vervangen we bij u zo nodig de halogeen transformator voor een LED - driver, 

de bekabeling en fitting(en).     
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Hanglampen

Hanglampen Fitting/Type Bijzonderheden

5000 LED special of R7S

1875 E14 LED

Cascade LED special Standaard = 1,2m, incl LED

More E14 LED rechthoek 6 armen, excl kap

Orion G4 LED 120x80cm, excl Swarovski

Lilly G4 LED 80cm rond, excl Swarovski

Kuby E14 LED Excl kap 80x25x25

Jupiter G4 Halogeen 80cm rond, excl Swarovski

Jupiter G4 Halogeen 100cm rond, excl Swarovski

Jupiter G4 Halogeen 60cm rond, excl Swarovski

Florence G4 Halogeen 120x80cm, excl  Swarovski

Florence G4 Halogeen 80cm rond, excl Swarovski

Florence G4 Halogeen 120cm rond, excl Swarovski

Waterval G4 LED 120cm hoog 24 armen

Waterval G4 LED 175cm hoog 24 armen

Kappen Diverse maten mogelijk

Swarovski Los kristal hanglamp per stuk

Swarovski Set kristallen hanglamp 12 stuks Hanglampen

Swarovski Set haakjes

LED bron Diverse Diverse mogelijkheden, zie verder 
accessoires

Ombouwen naar LED Diverse modellen hanglampen

Algemeen       
Alle lampen worden voorbereid voor een LED lichtbron. Specifieke wensen of maatwerk gewenst, vraag naar de mogelijkheden. Uitzondering 
zijn de Florence, Lilly en Jupiter, deze zullen standaard in Halogeen worden voorbereid.  De Florence, Jupiter en Orion worden vanaf 2020 excl 
Swarovski geleverd.

Dimbaar/aansluiting      
Hanglampen zijn doorgaans dimbaar middels een muurdimmer. Uitzondering is de Cascade, deze is voorzien van een dimknop op het arma-
tuur.

Exclusief lichtbron       
Lampen worden voorbereid voor een LED lichtbron (of eventueel voor Halogeen), maar de lichtbron zelf wordt er niet standaard bijgeleverd. 
Het is aan de klant om uit het uitgebreide gamma van LED-verlichting een eigen keuze te maken. BD Design heeft een beperkt aantal LED-lam-
pen in haar assortiment, kijk verder bij accessoires. 
Uitzondering is de Cascade deze wordt voorzien van hoogwaardige dimbare ledstrips. 
       
Keuze finishing       
De prijs voor messing, brons en donker brons zijn allen gelijk. Ook de populaire kleur Black Gun is voor dezelfde prijs (als messing) verkrijgbaar. 
De prijs voor Nikkel geldt zowel voor mat als hoogglans Nikkel uitvoering. 
Geef uw voorkeur duidelijk op. 

Ombouwen naar led     
Op aanvraag kunnen wij uw lamp ombouwen naar LED. Hierbij vervangen we bij u zo nodig de halogeen transformator voor een LED - driver, 
de bekabeling en fitting(en).
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Plafondlampen 

 Plafondlampen  Fitting/Type  Bijzonderheden

 148  E14 LED

 Leaf  G4 LED  60cm rond

 Orion  G4 LED  60cm rond, excl Swarovski

 Orion  G4 LED  80cm rond, excl Swarovski

 Orion  G4 LED  100cm rond, excl Swarovski

 Florence  G4 Halogeen  60cm rond, excl Swarovski

 Florence  G4 Halogeen  80cm rond, excl Swarovski

 Florence  G4 Halogeen  90cm rond, excl Swarovski

 Waterval  G4 LED  35cm hoog 30 armen

 Kappen  Diverse maten mogelijk

 Swarovski  Los kristal plafonniere per stuk

 Swarovski  Los kristal hanglamp per stuk

 Swarovski  Set kristallen plafonniere 8 stuks  Plafonnieres

 Swarovski  Set kristallen hanglamp 12 stuks  Hanglampen

 Swarovski  Set haakjes  
 Florence en Jupiter  Ombouw LED  Vraag naar de actuele mogelijk 

lheden en meerprijs

 LED bron  Diverse  Diverse mogelijkheden, zie 
lverder accessoires

Algemeen       
Alle lampen worden voorbereid voor een LED lichtbron. Specifieke wensen of maatwerk gewenst, vraag naar de mogelijkheden. Uitzondering 
is de Florence, deze zal standaard in Halogeen worden voorbereid.  De Florence en Orion worden vanaf 2020 excl Swarovski geleverd.

Dimbaar/aansluiting      
Plafondlampen zijn doorgaans dimbaar middels een muurdimmer. 

Exclusief lichtbron       
Lampen worden voorbereid voor een LED lichtbron (of eventueel voor Halogeen), maar de lichtbron zelf wordt er niet standaard bijgeleverd. 
Het is aan de klant om uit het uitgebreide gamma van LED-verlichting een eigen keuze te maken. BD Design heeft een beperkt aantal LED-lam-
pen in haar assortiment, kijk verder bij accessoires. 
       
Keuze finishing       
De prijs voor messing, brons en donker brons zijn allen gelijk. Ook de populaire kleur Black Gun is voor dezelfde prijs (als messing) verkrijgbaar. 
De prijs voor Nikkel geldt zowel voor mat als hoogglans Nikkel uitvoering. Geef uw voorkeur duidelijk op. 

Ombouwen naar led     
Op aanvraag kunnen wij uw lamp ombouwen naar LED. Hierbij vervangen we bij u zo nodig de halogeen transformator voor een LED - driver, 
de bekabeling en fitting(en).

   



Schilderij- en kastverlichting

Schilderij-lampen No 7 Afmetingen

Diverse afmetingen 30cm

Elke lengte mogelijk, vraag naar de mogelijkhe-
den voor maatwerk.

50cm

60cm

70cm

LED-dimbaar 80cm

Alle schilderijverlichting is voorzien van dimbaar 
LED, High CRI-95, RA kleur 766 - 24VDC t.b.v. 
echte reëele kleuren.

90cm

100cm

120cm

Keuze finishing     
De prijs voor messing, brons en donker brons zijn allen gelijk. Ook de populaire kleur Black Gun is voor dezelfde prijs (als messing) verkrijg-

baar. De prijs voor Nikkel geldt zowel voor mat als hoogglans Nikkel uitvoering. Geef uw voorkeur duidelijk op.     
 
     



Alle rechten zijn voorbehouden aan BD Design B.V. Niets van de in deze catalogus gepubliceerde ontwerpen en 
gegevens mag worden nagemaakt, verveelvoudigd, opgeslagen en/of openbaar gemaakt worden, in enige vorm 
of op enige wijze, hetzij mechanisch, elektronisch of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van BD Design B.V. Alle technische informatie en specificaties zijn volgens Europese richtlijnen opge-
steld. Alle producten c.q. armaturen zijn ontwerpen van BD Design B.V., copyright BD Design B.V. 2020.
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