
Nieuwe
collectie

€799,-
incl. lichtbronnen 8 x 5 W.

Dimbaar.

€1399,-
incl. lichtbronnen 14 x 5 W.

Dimbaar.

Videlamp

€459,-
Ook in staal en brons.

incl. 2 dimmers + 
kleurinstelling.

€399,-
Portable, incl. oplaadbare 

batterij (max. 8 uur).
Ook in zwart en brons.

Dimbaar + kleurinstelling.

€109,-
incl. lichtbron 4 W.

Dimbaar.

€699,-
incl. lichtbronnen 6 x 4 W.

Dimbaar.

115 cm

120 cm

Max.
350 cm

Dimbaar▲

Kleur instelbaar▲

2200 K. tot 2700 K.

Kantelbaar

2200 K. tot 2700 K.

Dimbaar ▲

Kleur instelbaar ▲

18 cm

24 cm

2200 K. tot 2700 K.

Bezoek ook 
onze website ❯ WWW.KOOSDERUITER.NL
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€679,-
excl. lichtbronnen. 
Glas ook in rook.

€345,-
Ook in staal en brons.

incl. 2 dimmers + 
kleurinstelling.

€349,-
incl. lichtbronnen 3 x 4 W.

Dimbaar.
(ook 1 lichts, 5 lichts balk, 

8 lichts balk)

€398,-
excl. lichtbronnen.
Glas ook in goud.

€169,-
excl. lichtbron. 

Glas ook in rook.

€125,-
excl. lichtbron.

Glas ook in rook.

€199,-
incl. led 28 W. Dimbaar.

€199,-
incl. led 28 W. Dimbaar.

€195,-.
incl. led 25 W. incl. 3 stap dimmer.

€115,-
excl. lichtbronnen.

Ook als 1 lichts en 2 lichts rond.

€87,50

excl. lichtbronnen.
Ook als 3 lichts balk.

€119,-
excl. lichtbron G9. Messing.

Wandlamp

Plafonnière

Plafonnière

Plafonnière

120 cm

2200 K. tot 2700 K.

Dimbaar▲

Kleur instelbaar▲

Max.
160 cm

155 cm

35 cm

44 cm

42 cm

50 cm

€99,-
excl. lichtbron G9. Ook in wit.

Wandlamp

25 cm

30 cm

2200 K. tot 2700 K.

Bezoek ook 
onze website ❯ WWW.KOOSDERUITER.NL



€399,-
excl. lichtbronnen.

Ook als plafondlamp 3 lichts, 
hanglamp 3 lichts, 
5 lichts en 9 lichts.

€210,-
excl. lichtbronnen.
Ook als tafellamp 

en wandlamp 1 lichts.

€329,-
incl. lichtbronnen 3 x 5 W.

Dimbaar.
€575,-

incl. lichtbronnen 5 x 5 W.
Dimbaar.

€45,-
excl. lichtbron.

(incl. snoer 1,5 mtr.)
Ook in rond leverbaar.

150 cm

€139,-
excl. lichtbronnen. Set met 4 spots.

Ook als 3 lichts set  e97,50

100 cm

€199,-
excl. lichtbronnen. 
Set met 3 spots.

Onze spanningsrail is ook 
leverbaar in wit en staal en te 
bestellen met alle mogelijke 

accessoires zoals hoekstukken, 
T-stukken, koppelstukken, etc.

Vraag in de winkel

110 cm

12 cm

160 cm

incl. snoerdimmer

95 cm
40 cm

Bezoek ook 
onze website ❯ WWW.KOOSDERUITER.NL

■	 Showroom 1100 m2

■	 Voor een deskundig lichtadvies kunt u na afspraak onder het genot van een 
kopje koffie bij ons terecht.

■	 Laat u het monteren van uw nieuwe lampen liever over aan onze monteur,  
dan is dit géén probleem.

■	 Wij beschikken over een eigen technische dienst. Parkeergelegenheid op  
ons eigen parkeerterrein.

■	 Wij houden ons aan de RIVM regels.

 Tot ziens bij Lichtcentrum Koos de Ruiter.



€75,-Ø 30 cm
Ø 40 cm     e99,-
Ø 50 cm     e139,-

excl. lichtbron.

€129,-Ø 35 cm
Ø 45 cm     e159,-

excl. lichtbronnen.

€219,-5 lichts - 120 cm
7 lichts - 170 cm    e289,-

excl. lichtbronnen.

Een kleine selectie van onze spiraal ledlampen. 
Diverse lampen leverbaar in 4 W, 6 W of 9 W. Dimbaar.

€189,-
excl. lichtbronnen,

incl. kappen.

€269,-
incl. ledlamp 9 W.

Dimbaar + 
kleur instelbaar. 
Ook leverbaar 

in zilver.

€269,-
excl. ledlampen.

incl. dimmer.

€179,-
excl. lichtbron,

Ø 50 cm.

€75,-
excl. lichtbron.

€75,-
excl. lichtbron.

PlafonnièreTafellamp

2700K tot 6000K

4 standen dimbaar ▲

4 kleurinstellingen ▲

170 cm

Bezoek ook 
onze website ❯ WWW.KOOSDERUITER.NL


