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WHITE-LINE!
Belgisch lichtontwerp!
Beloftevolle creatie van Antwerpenaar Patrik van Daele.
De markt van licht en verlichting wordt vaak overstelpt met namaak.
Patrik van Daele is dan ook bijzonder trots om een originele nieuwigheid en een eigen ontwerp te
kunnen voorstellen: WHITE-LINE!
WHITE-LINE is een ingenieuze collectie opbouwtoestellen met de look van inbouwmodellen.
Deze verrassende creatie is het resultaat van een jarenlange zoektocht naar een tijdloze en discrete
opbouwverlichting en van het besef dat hier nog een opening in de markt bestaat.
Het unieke aan WHITE-LINE is dat het hier wel degelijk gaat om opbouwverlichting die echter
deels verdwijnt in plafond of wand.
Dankzij een ruwe poedercoating in Ral 9003 en een naadloze afdekplaat zijn alle
WHITE-LINE modellen bovendien overschilderbaar. Ze kunnen dus perfect afgewerkt worden zoals
het plafond of de wand waarin ze worden gemonteerd.
Deze collectie is tevens samengesteld met de nieuwste lichtbronnen die er op dit ogenblik bestaan:
o.a. de PHILIPS CDM-R111, SYLVANIA britespot ES50, Microlynx 6W , RGB led verlichting en niet
te vergeten natuurlijk: de huidige halogeen-, compact fluo- en TL5-lampen. De plafondlampen zitten
bovendien aan een beweegbare arm in het toestel bevestigd. Daardoor worden ze uitklapbaar en
kunnen ze ook horizontaal gericht licht verspreiden.
Uniek op de markt!
Plafonds of wanden die zwart worden ten gevolge van de hitte van lampen?
Niet zo bij White – Line! De kader waarin de lampen ingebouwd zitten, vangt alle warmte op.
Hij is dankzij een handig kliksysteem volledig demonteerbaar en kan gemakkelijk gereinigd worden
met chemico en water.
Hebt u niet graag dat er volledige duisternis heerst als het licht uitgaat?
Geen probleem.
De toepassing met compact fluo- of TL5-lampen kan uitgerust worden met een fluo cover. Deze
cover is voorzien van witte verf die oplaadt door de aanwezige verlichting. Zo blijft hij, wanneer de
lichten gedoofd worden, nog enkele minuten nagloeien als een blauwe hemel.
Stel u voor: WHITE-LINE dompelt u dagelijks even onder in een oase van rust!
Patrik van Daele creëerde ook een originele, witte verpakking voor zijn toestellen en liet niet na
deze te laten vergezellen van een dankbrief in Nederlands, Frans en Engels.
‘Prettig om weten dat u voor White-Line gekozen heeft’.
Alle verpakkingen zijn tevens voorzien van een handleiding, een technische omschrijving en een
CE-keuring voor elk toestel.
Hopelijk kan WHITE-LINE ook u bekoren.
Bezoek misschien eens de website www.pvdconcept.be.
Vriendelijke groeten dank voor uw aandacht,
pvdconcept bvba
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