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BEGA Library 2.0
In onze app BEGA Library zijn digitale publicaties  
in vijf talen beschikbaar – lees meer over onze  
producten en indrukwekkende referenties of bekijk 
onze video’s in hoge resolutie. Het responsive design 
biedt maximaal gebruikscomfort op de smart phone 
of tablet. De inhoud wordt continu aangevuld en 
bijgewerkt – updates worden automatisch in de app 
gemeld. U kunt publicaties op uw smartphone of 
tablet downloaden, om deze ook offline ter beschik-
king te hebben.

Over licht en verlichting
Als armaturenfabrikant willen wij u een kijk geven 
op de boeiende thematiek van lichtplanning, licht-
techniek, elektrotechniek en vooral ook lichtbe-
sturing, en onze passie voor het juiste licht met  
u delen.

Wij bevelen vakpartners aan
De vraag waar onze armaturen kunnen worden  
gekocht, gaat zeer vaak samen met het verzoek  
om de aanbeveling van een elektrovakhandel.  
Daarom hebben wij op onze website een lijst van  
geselecteerde vakbedrijven en partners gepubliceerd. 

BEGA.com 
Uitgebreide up-to-date informatie

BEGA-apps
Comfortabele toepassing

BEGA AR+
Met de gratis app BEGA AR+ kunnen onze armaturen 
vanuit alle hoeken in hun toekomstige toepassing 
worden bekeken. Na het scannen van de geplande 
operationele ruimte, kunnen de geselecteerde arma-
turen worden geplaatst.

De actueelste waarden en planningshulpmiddelen
Informatiebladen en gebruiksaanwijzingen voor elk 
armatuur, planningshulpmiddelen voor bijvoorbeeld 
DIALux of Autodesk Revit: alle relevante armatuur-
gegevens en tools voor de toepassing van onze 
armaturen zijn gebruikersvriendelijk raadpleegbaar. 
En dit altijd met up-to-date vermogensopgaven, die 
door de technische vooruitgang en onze voortduren-
de verdere ontwikkelingen kunnen veranderen.

Actuele printmedia
“Das gute Licht” wordt gepresenteerd in onze 
voortdurend verder ontwikkelde printmedia – die 
als download en digitale bladercatalogus online 
beschikbaar zijn of als gedrukt exemplaar gratis 
kunnen worden besteld. De buitenverlichtings-  
en binnenverlichtingscatalogus, het onderwerp 
‘verlichting voor huis en tuin’, de programma-
brochures of het BEGA-klantenmagazine – onze 
uitgebreide informatie is altijd toegankelijk.
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LED-wandinbouwarmaturen van edelstaal voor opliggende inbouw

Oriëntatiearmaturen en schijnwerpers met LED voor inbouw in wanden. Voor het oplossen 
van uw individuele verlichtingsopgaven zijn verschillende afmetingen en lichtopbrengsten 
leverbaar. De afdekring van edelstaal en het armatuurglas liggen – zonder verspringing –  
strak in één vlak. Corrosiebestendig armatuur met een grote constructieve sterkte en 
classificatie. Armaturen die een betrouwbare en rendabele werking garanderen.  
De oriëntatiearmaturen en schijnwerpers van deze bouwserie zijn op aanvraag ook 
leverbaar in de LED-lichtkleuren groen, blauw, amber en rood.

Classificatie  IP 68  20 m · veiligheidsklasse III 
Afdekring en armatuurhuis van edelstaal · veiligheidsglas 
Inbouwhuls van glasvezelversterkte kunststof · aansluitkabel 
Armaturen zonder netdeel 
Nalevergarantie LED-module 20 jaar

Voor het gebruik van de armaturen is een apart netdeel 24 V DC vereist.  
Technische gegevens, zie pagina 537 

Voor de verschillende inbouwsituaties zijn perfect afgestemde accessoires verkrijgbaar. 
Neem bij de planning de gebruiksaanwijzingen van de inbouwhuizen op onze website in acht.

LED-kleurtemperatuur:  3000 K – bestelnummer + K3 of 4000 K – bestelnummer + K4

Door de technische vooruitgang is het mogelijk dat de vermogensopgaven tijdens 
de looptijd van de catalogus veranderen. Op onze website vindt u voor elk armatuur 
informatiebladen. Deze bevatten alle armatuurgegevens en de actuele waarden voor  
LED-levensduur, lichtstroom en maximale omgevingstemperatuur.
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LED-wandinbouwarmaturen voor gelijkliggende of opliggende inbouw 
Vrijstralend of afgeschermd licht

Sinds decennia zijn BEGA-armaturen van deze bouwserie voorbeeldig lichtgevende 
bouwdetails aan talrijke gebouwen in de hele wereld. Wij hebben deze armaturen 
verder ontwikkeld en de constructie en het design ervan perfect op onze LED-techniek 
afgestemd. Doordat bijzonder weinig onderhoud nodig is, is een nieuw productconcept 
met een veel eenvoudigere en snellere installatie mogelijk. De elektrische aansluiting vindt 
nu comfortabel plaats vóór het inbouwen in het bouwlichaam. Het geïnstalleerde armatuur 
wordt dan veilig in het bouwlichaam of inbouwhuis vastgezet met behulp van ons BEGA-
bevestigingssysteem. De inbouwmaten zijn identiek met die van de voorgaande armaturen. 
De smalle en tegelijk schroefloze armatuurramen zijn uniek.

Twee groepen van LED-wandinbouwarmaturen voor het verlichten van gangen, paden  
en trappen, zowel binnen als buiten:

• De vrijstralende armaturen zijn naar keuze verkrijgbaar als armaturen voor toepassings-
gebieden waarbij een hogere verlichtingssterkte vereist is, of als oriëntatiearmaturen  
met geringere lichtopbrengst.

• De afgeschermde armaturen stralen weinig omgevingslicht uit en dienen voor het 
markeren van gevaarlijke plaatsen en verkeersgebieden. 

Classificatie  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Gegoten aluminium, aluminium en edelstaal · veiligheidsglas
Armaturen met on/off-netdeel of DALI-regelbaar netdeel 
Nalevergarantie LED-module 20 jaar

Voor de verschillende inbouwsituaties zijn perfect afgestemde accessoires verkrijgbaar.  
Een overzicht vindt u op pagina 42. Neem bij de planning de gebruiksaanwijzingen van  
de inbouwhuizen en inbouwramen op onze website in acht.

LED-kleurtemperatuur:  3000 K – bestelnummer + K3 of 4000 K – bestelnummer + K4

Door de technische vooruitgang is het mogelijk dat de vermogensopgaven tijdens 
de looptijd van de catalogus veranderen. Op onze website vindt u voor elk armatuur 
informatiebladen. Deze bevatten alle armatuurgegevens en de actuele waarden voor  
LED-levensduur, lichtstroom en maximale omgevingstemperatuur. Bovendien geven  
ze informatie over de uitvoering van het BEGA Thermal Management ®.

Armatuurkleur grafiet of zilver
  grafiet – bestelnummer  ·     zilver – bestelnummer + A
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Sinds decennia zijn BEGA-armaturen van deze bouwserie voorbeeldig lichtgevende 
bouwdetails aan talrijke gebouwen in de hele wereld. Wij hebben deze armaturen verder  
ontwikkeld en de constructie en het design ervan perfect op onze LED-techniek 
afgestemd. Doordat bijzonder weinig onderhoud nodig is, is een nieuw productconcept 
met een veel eenvoudigere en snellere installatie mogelijk. De elektrische aansluiting vindt 
nu comfortabel plaats vóór het inbouwen in het bouwlichaam. Het geïnstalleerde armatuur 
wordt dan veilig in het bouwlichaam of inbouwhuis vastgezet met behulp van ons BEGA-
bevestigingssysteem.  
De inbouwmaten zijn identiek met die van de voorgaande armaturen.

Twee armatuurgroepen voor het verlichten van gangen, paden en trappen, zowel binnen 
als buiten:

• De afgeschermde armaturen richten het licht naar beneden en zijn boven de horizontale 
as volledig afgeschermd. De hoogste verlichtingssterkte wordt in de onmiddellijke 
omgeving van het armatuur bereikt. Armaturen met een hoog zichtcomfort voor het 
gelijkmatig verlichten van paden en vlakken met maximale ontspiegeling.

• De armaturen met asymmetrisch-bandvormige lichtsterkteverdeling geven hun licht 
in de breedte van de ruimte af. Het licht wordt naar beneden gericht en is boven de 
lichtuittreding afgeschermd. Voor een breedstralende en gelijkmatige verlichting van 
vlakken en paden.

Classificatie  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
Reflector van geanodiseerd aluminium · veiligheidsglas
Armaturen met on/off-netdeel of DALI-regelbaar netdeel 
Nalevergarantie LED-module 20 jaar

Voor de verschillende inbouwsituaties zijn perfect afgestemde accessoires verkrijgbaar.  
Een overzicht vindt u op pagina 42. Neem bij de planning de gebruiksaanwijzingen van  
de inbouwhuizen en inbouwramen op onze website in acht.

LED-kleurtemperatuur:  3000 K – bestelnummer + K3 of 4000 K – bestelnummer + K4

Door de technische vooruitgang is het mogelijk dat de vermogensopgaven tijdens 
de looptijd van de catalogus veranderen. Op onze website vindt u voor elk armatuur 
informatiebladen. Deze bevatten alle armatuurgegevens en de actuele waarden voor  
LED-levensduur, lichtstroom en maximale omgevingstemperatuur. Bovendien geven  
ze informatie over de uitvoering van het BEGA Thermal Management ®.

Armatuurkleur grafiet of zilver
  grafiet – bestelnummer  ·     zilver – bestelnummer + A

LED-wandinbouwarmaturen voor gelijkliggende of opliggende inbouw
Afgeschermd licht of asymmetrisch-bandvormige lichtsterkteverdeling

52



2520 1 0,5 0,2 lx

m 3 6 9 12 15

3

0

3

6

6

24 106
LED

H = 1,0 m

5 2 1 0,5 0,2lx

m 2 4 6 8 10

2

2

0

4

4

24 104
LED

H = 1,0 m

2520 1 0,5 lx

m 2 4 6 8 10

2

0

2

4

4

24 105
LED

H = 1,0 m

2520 1 0,5 0,2 lx

m 3 6 9 12 15

3

0

3

6

6

24 108
LED

H = 1,0 m

2520 1 0,5 lx

m 2 4 6 8 10

2

0

2

4

4

24 107
LED

H = 1,0 m

2520 1 0,5 lx

m 3 6 9 12 15

3

0

3

6

6

24 109
LED

H = 1,0 m

Grote LED-wandinbouwarmaturen in verschillende afmetingen. Vrijstralende armaturen  
en armaturen met asymmetrische lichtsterkteverdeling voor het niet verblindend verlichten 
van grondoppervlakken.
Zo ontstaan door de verschillende armatuurlengten en lichtopbrengsten talrijke mogelijk-
heden om met licht vorm te geven. Unieke armaturen van indrukwekkende kwaliteit. 
Ontwerpelementen die – afzonderlijk, in rijen of in groepen gemonteerd – interessante 
verlichtingsvarianten bieden.
De armaturen worden geleverd met een inbouwhuis voor montage in massieve of holle  
bouwlichamen.

Classificatie  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Afdekraam van edelstaal · armatuurhuis en inbouwhuis van aluminium 
Veiligheidsglas · reflector van geanodiseerd aluminium 
DALI-regelbaar 
Nalevergarantie LED-module 20 jaar
Levering inclusief inbouwhuis

LED-kleurtemperatuur:  3000 K – bestelnummer + K3 of 4000 K – bestelnummer + K4 

Door de technische vooruitgang is het mogelijk dat de vermogensopgaven tijdens 
de looptijd van de catalogus veranderen. Op onze website vindt u voor elk armatuur 
informatiebladen. Deze bevatten alle armatuurgegevens en de actuele waarden voor  
LED-levensduur, lichtstroom en maximale omgevingstemperatuur. Bovendien geven  
ze informatie over de uitvoering van het BEGA Thermal Management ®.

LED-wandinbouwarmaturen van edelstaal voor opliggende inbouw
Vrijstralend licht of asymmetrische lichtsterkteverdeling
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Deze bouwserie van zeer efficiënte, lineaire diepstralers verlegt met verschillende lengtes, 
lichtsterkteverdeling en lichtopbrengsten de grenzen op het gebied van zuinigheid en compactheid.  
Voor uw individuele verlichtingsoplossingen zijn deze armaturen naar keuze verkrijgbaar met een 
symmetrisch-bundelende of symmetrisch-strooiende of asymmetrisch-strooiende lichtsterkteverdeling. 
Armaturen voor lineaire verlichting – binnen en buiten.

Classificatie  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Gegoten aluminium, aluminium en edelstaal · veiligheidsglas 
Reflectoroppervlak van aluminium · BEGA Vortex Optics ® 
DALI-regelbaar 
Nalevergarantie LED-module 20 jaar

LED-kleurtemperatuur:  3000 K – bestelnummer + K3 of 4000 K – bestelnummer + K4 

Door de technische vooruitgang is het mogelijk dat de vermogensopgaven tijdens de looptijd van  
de catalogus veranderen. Op onze website vindt u voor elk armatuur informatiebladen. Deze bevatten 
alle armatuurgegevens en de actuele waarden voor LED-levensduur, lichtstroom en maximale 
omgevingstemperatuur. Bovendien geven ze informatie over de uitvoering van het BEGA Thermal 
Management ®.

  Armatuurkleur grafiet

LED-plafondopbouw-diepstraler
Symmetrisch-bundelende, symmetrisch-strooiende of  
asymmetrisch-strooiende lichtsterkteverdeling
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LED-armaturen voor vrijstralend licht in de ruimte en op het bevestigingsvlak.
Compacte armaturen in verschillende maten voor een groot aantal verlichtingssituaties  
binnens- en buitenshuis. Ze kunnen als plafond- of wandarmaturen worden gebruikt. 

Classificatie  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Gegoten aluminium, aluminium en edelstaal · opaalglas 
Armaturen met on/off-netdeel of DALI-regelbaar netdeel 
Nalevergarantie LED-module 20 jaar 

LED-kleurtemperatuur:  3000 K – bestelnummer + K3 of 4000 K – bestelnummer + K4 

Door de technische vooruitgang is het mogelijk dat de vermogensopgaven tijdens de looptijd 
van de catalogus veranderen. Op onze website vindt u voor elk armatuur informatiebladen. 
Deze bevatten alle armatuurgegevens en de actuele waarden voor LED-levensduur, lichtstroom 
en maximale omgevingstemperatuur. Bovendien geven ze informatie over de uitvoering van het 
BEGA Thermal Management ®.

  Armatuurkleur wit

LED-plafond- en wandarmaturen
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Lichtbaustein® – sinds bijna 60 jaar een handelsmerk van BEGA. Naar keuze met 
ingebouwde LED of voor lichtbronnen met lampvoet E 14 of E 27.  
Mondgeblazen triplex opaalglas en een armatuurhuis van drukgegoten aluminium.
Uniek en erkend design. De naam van deze armaturen is een soort begrip geworden  
voor alle armaturen van dit type.
Lichtgevende klassiekers voor goed licht- en oppervlaktedesign.
De vormgeving van de armaturen is tot op vandaag nagenoeg onveranderd gebleven –  
de technische inrichtingen voldoen echter aan de moderne lichttechniek.
Armaturen voor montage aan plafond of wand, zowel binnen als buiten. Dankzij de 
verschillende afmetingen en lichtopbrengsten zijn vele verlichtingsoplossingen mogelijk.
Armaturen waarmee men kan bouwen – afzonderlijk, in rijen of in groepen.

Classificatie  IP 44 · BEGA Thermal Management ® 
Gegoten aluminium en edelstaal · opaalglas zijdemat
LED-armaturen: BEGA AC-module · technische gegevens op pagina 11 
Nalevergarantie LED-module 20 jaar

LED-kleurtemperatuur:  3000 K – bestelnummer + K3 

Door de technische vooruitgang is het mogelijk dat de vermogensopgaven tijdens 
de looptijd van de catalogus veranderen. Op onze website vindt u voor elk armatuur 
informatiebladen. Deze bevatten alle armatuurgegevens en de actuele waarden voor  
LED-levensduur, lichtstroom en maximale omgevingstemperatuur. Bovendien geven  
ze informatie over de uitvoering van het BEGA Thermal Management ®. 
Passende BEGA LED-lampen voor lampvoet E 14 en E 27 vindt u op pagina 534.

  Armatuurkleur grafiet

Plafond- en wandarmaturen
Lichtbaustein® · vierkant
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Al meer dan 30 jaar produceren wij stootvaste plafond- en wandarmaturen. Voor hun unieke 
design ontvingen ze vele internationale onderscheidingen. Het concept en de vormgeving 
hebben hun waarde bewezen. Ze waren vormbepalend voor een hele serie armaturen in ons 
programma en werden voorbeelden voor buitenarmaturen in het algemeen.
Wij hebben deze armaturen verder ontwikkeld en de constructie en het design ervan perfect 
op onze LED-techniek afgestemd. De grote dikte van het kristalglas zorgt voor de nodige 
robuustheid van deze stootvaste en tegelijk elegante armaturen. Zonder zichtbare schroeven 
aan het huis worden de armaturen gesloten – een nauwelijks waarneembare borgschroef 
bevestigt het raamwerk van gegoten aluminium.
Verschillende afmetingen en lichtopbrengsten maken deze economische armaturen veelzijdig 
inzetbaar. De hoge classificatie maakt het toepassingsgebied nog groter.

Classificatie  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Gegoten aluminium, aluminium en edelstaal · kristalglas inwendig wit
Armaturen met on/off-netdeel of DALI-regelbaar netdeel 
Nalevergarantie LED-module 20 jaar

LED-kleurtemperatuur:  3000 K – bestelnummer + K3 of 4000 K – bestelnummer + K4

Door de technische vooruitgang is het mogelijk dat de vermogensopgaven tijdens de looptijd  
van de catalogus veranderen. Op onze website vindt u voor elk armatuur informatiebladen.  
Deze bevatten alle armatuurgegevens en de actuele waarden voor LED-levensduur, lichtstroom  
en maximale omgevingstemperatuur. Bovendien geven ze informatie over de uitvoering van het 
BEGA Thermal Management ®.

Armatuurkleur grafiet of zilver
  grafiet – bestelnummer  ·     zilver – bestelnummer + A

LED-plafond- en wandarmaturen
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Afgeschermde wandarmaturen met gericht licht, die vanwege hun compacte afmetingen 
bijzonder goed geschikt zijn voor montage aan zuilen en op kopse kanten van muren. 
Armaturen voor verschillende montagehoogten en veelzijdige toepassing in de particuliere 
en openbare sector. Als afzonderlijk armatuur fungeren ze bij een lage lichtpunthoogte  
voor het markeren van gevaarlijke plaatsen of in rijen gemonteerd voor het verlichten  
van portalen en gangen. 

Classificatie  IP 64 · BEGA Thermal Management ® 
Gegoten aluminium, aluminium en edelstaal · veiligheidsglas 
BEGA Ultimate Driver ® · on/off-netdeel 
Nalevergarantie LED-module 20 jaar 

LED-kleurtemperatuur:  3000 K – bestelnummer + K3 of 4000 K – bestelnummer + K4

Door de technische vooruitgang is het mogelijk dat de vermogensopgaven tijdens 
de looptijd van de catalogus veranderen. Op onze website vindt u voor elk armatuur 
informatiebladen. Deze bevatten alle armatuurgegevens en de actuele waarden voor  
LED-levensduur, lichtstroom en maximale omgevingstemperatuur. Bovendien geven  
ze informatie over de uitvoering van het BEGA Thermal Management ®. 

Armatuurkleur grafiet of zilver
  grafiet – bestelnummer  ·     zilver – bestelnummer + A

LED-wandarmaturen 
Gericht licht
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LED-wandarmaturen voor een effectvolle en krachtige accentverlichting van wanden en gevels. Armaturen 
met een zeer geringe voorsprong en een nieuw ontwikkeld optisch systeem. Nauwkeurige siliconenlenzen 
met verschillende uitstralingshoeken en een exacte lichtsturing creëren opvallende lichtgrafieken op het 
betreffende montagevlak. Siliconenlenzen zijn nagenoeg niet aan slijtage onderhevig en zorgen er in 
combinatie met onze LED-techniek voor dat de armaturen duurzame en economische lichtobjecten zijn.
Armaturen met geringe voorsprong en in ronde en vierkante bouwvorm, die nieuwe mogelijkheden creëren 
voor het accentueren van wanden en gevels. Armaturen met exact dezelfde techniek, maar in rechthoekige 
vorm vindt u op pagina 200. 

Classificatie  IP 65 · BEGA Thermal Management ® 
Gegoten aluminium, aluminium en edelstaal 
Veiligheidsglas · optisch siliconenlens · DALI-regelbaar 
Nalevergarantie LED-module 20 jaar 
De armaturen kunnen in elke brandstand worden gemonteerd.  
Het BEGA-bevestigingssysteem maakt een exacte uitlijning na de montage mogelijk.

LED-kleurtemperatuur:  3000 K – bestelnummer + K3 of 4000 K – bestelnummer + K4 

Door de technische vooruitgang is het mogelijk dat de vermogensopgaven tijdens de looptijd van  
de catalogus veranderen. Op onze website vindt u voor elk armatuur informatiebladen. Deze bevatten 
alle armatuurgegevens en de actuele waarden voor LED-levensduur, lichtstroom en maximale 
omgevingstemperatuur. Bovendien geven ze informatie over de uitvoering van het BEGA Thermal 
Management ®.

Armatuurkleur grafiet, wit of zilver
  grafiet – bestelnummer
  wit – bestelnummer + W
  zilver – bestelnummer +  A

LED-wandarmaturen
met verschillende lichtuittredingen
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Sinds decennia zijn BEGA-armaturen van deze bouwserie exemplarische lichtgevende 
architectuurdetails in talrijke buiteninstallaties over de hele wereld. Wij hebben deze armaturen 
verder ontwikkeld en de constructie en het design ervan perfect op onze LED-techniek afgestemd.
Grondopbouwarmaturen met een hoge lichtopbrengst, die bijzonder geschikt zijn voor het 
verlichten van paden vanaf een zeer geringe lichtpunthoogte. Armaturen voor optische sturing in 
de particuliere en openbare sector.
De armaturen kunnen op onverharde ondergronden worden gemonteerd, bijv. op zand of grind. 
Voor de verschillende eisen aan de montageplaats bieden wij een aansluitkast of een grondstuk 
als apart te bestellen accessoire. De technische gegevens van de aansluitkasten vindt u op pagina 
552, die van de grondstukken op pagina 553.

Classificatie  IP 67 · BEGA Thermal Management ®

Gegoten aluminium, aluminium en edelstaal · kristalglas
Reflector van geanodiseerd aluminium · optische siliconenlens · BEGA Hybrid Optics ® 
Waterstopper · aansluitkabel 
DALI-regelbaar · nalevergarantie LED-module 20 jaar
LED-kleurtemperatuur:  3000 K – bestelnummer + K3 of 4000 K – bestelnummer + K4 

Door de technische vooruitgang is het mogelijk dat de vermogensopgaven tijdens de looptijd  
van de catalogus veranderen. Op onze website vindt u voor elk armatuur informatiebladen.  
Deze bevatten alle armatuurgegevens en de actuele waarden voor LED-levensduur, lichtstroom  
en maximale omgevingstemperatuur. Bovendien geven ze informatie over de uitvoering van het 
BEGA Thermal Management ®.

Armatuurkleur grafiet of zilver
  grafiet – bestelnummer  ·     zilver – bestelnummer + A

LED-grondopbouwarmaturen
Lichtuittreding 180° of 360°

278



8,6

3,5

1,2

0,5

0,25

84 120
LED

H = 5,0 m

m 3 6 9 12 15

9

6

3

15

12 lx

lx10 4 2 1 0,5 0,2

m 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

6

4

2

0

8 84 121
LED

H = 5,0 m

9,5

4,0

1,7

0,8

0,4 lx

84147
LED

H = 8,0 m

m 4 8 12 16 20

16

12

8

4

20

lx11 5,0 2,0 1,0 0,5 0,2

m 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

9

6

3

0

12 84 148
LED

H = 8,0 m

10

3,0

0,9

0,35

0,15 lx

84305
LED

H = 8,0 m

m 6 12 18 24 30

24

18

12

6

30

lx15 5,0 2,0 1,0 0,5 0,2

m 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

9

6

3

0

12 84 306
LED

H = 8,0 m

436


	BE_Kat34_BG_01_08_NL
	BE_Kat34_BG_09_16_NL
	BE_Kat34_BG_17_24_NL
	BE_Kat34_BG_25_32_NL
	BE_Kat34_BG_33_40_NL
	BE_Kat34_BG_41_NL
	BE_Kat34_BG_42_NL
	BE_Kat34_BG_43_NL
	BE_Kat34_BG_44_NL
	BE_Kat34_BG_45_NL
	BE_Kat34_BG_46_NL
	BE_Kat34_BG_47_NL
	BE_Kat34_BG_48_NL



