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Badmeubel- en spiegelverlichting 220V
1224209 AALTO Chroom badmeubellamp;5W-230V ±3000K WW

afm. 300x108x40 mm; incl. montagemateriaal; aansluitsnoer 75 cm;
geschikt voor montage direct op een spiegel of op een kast

1224309 AALTO Chroom badmeubellamp; 8W-230V ±3000K WW

afm. 500x108x40 mm; verder als art. 1224209

1224409 AALTO Chroom badmeubellamp; 13W-230V ±3000K WW

afm. 800x108x40 mm; dubbele voet; verder als art. 1224209

1224232 AALTO Zwart badmeubellamp;5W-230V ±3000K WW
afm. 300x108x40 mm; incl. montagemateriaal; aansluitsnoer 75 cm;
geschikt voor montage direct op een spiegel of op een kast

1224332 AALTO Zwart badmeubellamp; 8W-230V ±3000K WW
afm. 500x108x40 mm; verder als art. 1224232

1031109 NITE Chroom spiegellamp; LED 5W-220V ±3000K WW;
afm. 305x160x33 mm; incl. montagemateriaal en met spiegelclip;
kan ook op een kast gemonteerd worden; aansluitsnoer 70 cm.

1031209 NITE Chroom spiegellamp; LED 7W-220V ±3000K WW;
afm. 550x160x33 mm; incl. montagemateriaal en met spiegelclip;
kan ook op een kast gemonteerd worden; aansluitsnoer 70 cm.

Badmeubel- en spiegelverlichting 12V
1030809 CLOUD Chroom spiegellamp; LED 4W-12Vdc ±3000K WW;

afm. 90x90x15 mm; incl. montagemateriaal en spiegelclip;
aansluitsnoer 70 cm met miniplug CR aansluiting.

Bijbehorende driver art. 840001 nog bestellen, zie hieronder.

840001 LED driver 220-240V/12Vdc-15W; (niet dimbaar!)
Afm. 121x45x16 mm; incl. 12-voudige miniplug verdeler.

202010 Verlengsnoer 200 cm 
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Badmeubel- en spiegelverlichting 350mA
1225209 JIMPY Chroom; LED 3W 350mA ±3000K WW; 

afm. 212x30x21 mm; incl. montagemateriaal; 
aansluitsnoer 70 cm met mini connector

Bijbehorende driver art. 200969/853501 nog bestellen,
specificaties onder aan deze pagina

1225309 JIMPY XL Chroom; LED 3W 350mA ±3000K WW;  
afm. 217x30x68 mm; incl. montagemateriaal; 
aansluitsnoer 70 cm met mini connector

Bijbehorende driver art. 200969/853501 nog bestellen,
specificaties onder aan deze pagina

1225409 OPPS Chroom; LED 3W 350mA ±3000K WW;  
afm. 234x30x145 mm; incl. montagemateriaal; 
aansluitsnoer 70 cm met mini connector

Bijbehorende driver art. 200969/853501 nog bestellen,
specificaties onder aan deze pagina

1225509 KIKY Chroom; LED 3W 350mA ±3000K WW; 
afm. 54x50x48 mm; incl. montagemateriaal; 
aansluitsnoer 70 cm met mini connector.

Bijbehorende driver art. 200969/853501 nog bestellen,
specificaties onder aan deze pagina

1225609 KIKY TWIN Chroom; LED 6W 350mA ±3000K WW;  
afm. 54x118x48 mm; incl. montagemateriaal; 
aansluitsnoer 70 cm met mini connector.

Bijbehorende driver art. 200969/853501 nog bestellen,
specificaties onder aan deze pagina

200969 Power LED driver 220-240V/7,2W-350mA (niet dimbaar!) 
afm. 58x35x20 mm; incl. 6-voudig aansluitblokje en 
net aansluitsnoer 150 cm met eurostekker.

853501 Power LED driver 220-240V/15W-350mA (niet dimbaar!) 
afm. 120x45x16 mm; incl. 10-voudig aansluitblokje en 
net aansluitsnoer 200 cm met eurostekker.

202026 Power LED verlengsnoer lengte 200 cm 
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Contactdozen
130969 Teleblock energiezuil Zilver gelakt + USB; 

Afmeting Ø 72x330mm, gatmaat Ø 60mm;
Kunststof manchet;
3x 220V contactdozen met randaarde;
2x USB lader 5V/2A;
Inclusief aansluitsnoer 200cm met randaarde stekker

130945 Teleblock energiezuil Zwart + USB; 
Zie verder artikel 130969

210220 Energiehoekzuil Zilver gelakt + USB; 
Afmeting: Ø 75x75x277mm;
3x 220V contactdozen met r.a. onder een hoek van 45 graden;
2x USB lader 5V/2A;
Inclusief aansluitsnoer 200cm met aangegoten stekker;

931000 Twist RVS; 
Tweevoudige contactdoos met r.a. voor in het werkblad;
Afmeting: Ø 115x42,5mm; Maximale belasting 3680W;
Aansluitsnoer 200cm met losse randaarde stekker;
Werkbladdikte vanaf 20mm; uitsparing 105mm; 40mm diepte;          

931150 Twist mat Zwart; 
Zie verder artikel 931000

931031 Twist RVS inclusief 2 x USB 
Eenvoudige contactdoos met r.a.en 2xUSB voor in het werkblad;
Afmeting: Ø115x42,5mm; Maximale belasting 3680W;
Aansluitsnoer 200cm met losse randaarde stekker;
Werkbladdikte vanaf 20mm; uitsparing 105mm; 40mm diepte;          

931131 Twist mat Zwart inclusief 2 x USB; 
Zie verder artikel 931031

551366 DUE Zwart inbouw Dubbel stopcontact; 
Een dubbele stopcontact met zwarte schuifdeksels.
Voor inbouw in achterwanden, fronten of in het werkblad. 
Inbouwmaten (lxbxd): 103x56x47mm. 
Randdikte: 5mm. Breedte deksels uitgeschoven: 255mm

 
551367 DUE Wit inbouw Dubbel stopcontact; 

Zie verder artikel 551366

551365 DUE RVS inbouw Dubbel stopcontact; 
Zie verder artikel 551366

926001 PIX inbouw stopcontact; 
Enkel stopcontact voor inbouw in achterwanden, fronten of werkbladen. 
Incl. losse decor ringen in RVS Look, wit en zwart met randdikte 3,5mm;
Doorsnede Ø 68mm; uitsparing Ø 55mm; diepte: 46,5mm;  
Maximale belasting 3680W; Aansluitsnoer 200cm met losse randaarde stekker;      

Deksel los te bestellen:
926100 PIX oplegrand + deksel RVS;  
926101 PIX oplegrand + deksel Zwart;
926102 PIX oplegrand + deksel Wit;
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JUNG schakelmateriaal AS 500-serie
317240 Jung enkele pulsdrukker 1x1p 

317246 Jung dubbele pulsdrukker 2x1p 

317206 Jung wisselschakelaar inbouw   

317205 Jung dubbele wisselschakelaar inbouw  

320033 Jung wcd met r.a. inbouw Crème  
415877 Jung wcd met r.a. inbouw Alpin wit 

320179 Jung wcd met r.a. inbouw Crème met klepdeksel 
320237 Jung wcd met r.a. inbouw Alpin wit  met klepdeksel 

320002 Jung drukknop voor de puls/wip schakelaar Crème 
320202 Jung drukknop voor de puls/wip schakelaar Alpin wit 

320018 Jung 2 delige drukknop t.b.v. artikel 317246/317205 Crème 
320218 Jung 2 delige drukknop t.b.v. artikel 317246/317205 Alpin wit 

320141 Jung enkel afdekraam Crème 
320341 Jung enkel afdekraam Alpin wit 
320142 Jung dubbel afdekraam crème 
 
320342 Jung dubbel afdekraam Alpin wit 
320143 Jung 3-voudige afdekraam Crème    
320343 Jung 3-voudige afdekraam Alpin wit   

367201 JUNG impulsdrukker compleet Wit;   
inclusief Micro inbouw LED fase afsnijdimmer maximaal 100W,
Maakt van impulsdrukker een RLC LED dimmer 

*Compleet met afdekraam en knop 

189300 Micro inbouw LED fase afsnijdimmer maximaal 100W, 
te plaatsen achter de impulsdrukker. 
Maakt van impulsdrukker een RLC LED dimmer 

891042 Universele LED dimmer 1-200W, RC fase afsnijding. 
As 4mm (adapter voor 6mm); 

501785 RLC LED dimmer 7-110 VA inbouw, fase aansnijding met 
draaiasje 4mm. Ook geschikt voor diverse merken afdekramen 
met knop, zoals Jung, Gira, Peha, Niko en Merten. Ook inclusief 6mm as-adapter, 
zodat de dimmer ook geschikt is voor Busch-Jaeger.

320062 Knop met centraalplaat Crème 
415904 Knop met centraalplaat Alpin wit 
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JUNG schakelmateriaal LS 900-serie in edelstaal
317301 Jung enkele pulsdrukker 1x 1P 

compleet met afdekraam en knop, kleur Edelstaal

117318 Jung wcd met r.a. inbouw in Edelstaal voor LS 900-serie 

390917 Jung knop met centraalplaat Edelstaal t.b.v. art 501785 

117350 Jung drukknop voor de puls/wip schakelaar Edelstaal 

117371 Jung 2 delige drukknop t.b.v. art. 317246/317205 Edelstaal 

117341 Jung enkel afdekraam in Edelstaal 

117342 Jung dubbele afdekraam in Edelstaal 

117343 Jung 3-voudige afdekraam in Edelstaal 
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Busch-Jaeger schakelmateriaal, serie SI REFLEX
440020 Busch-Jaeger enkele pulsdrukker 1x1p 

440022 Busch-Jaeger dubbele pulsdrukker 2x1p 

440005 Busch-Jaeger wisselschakelaar inbouw   

440004 Busch-Jaeger dubbele wisselschakelaar inbouw  

441200 Busch-Jaeger drukknop voor de puls/wip schakelaar Alpin wit 

441201 Busch-Jaeger 2 delige drukknop voor de puls/wip schakelaar Alpin wit 

441240 Busch-Jaeger wcd met r.a. inbouw Alpin wit 

441241 Busch-Jaeger wcd met r.a. inbouw Alpin wit met klepdeksel 

441300 Busch-Jaeger enkel afdekraam Alpin wit 

441301 Busch-Jaeger dubbel afdekraam Alpin wit 

441302 Busch-Jaeger 3-voudige afdekraam Alpin wit 

Busch-Jaeger schakelmateriaal, serie Future Linear
110029 Busch-Jaeger drukknop voor de puls/wip schakelaar mat Zwart  

110031 Busch-Jaeger 2 delige drukknop voor de puls/wip schakelaar mat Zwart 

110021 Busch-Jaeger wcd met r.a. inbouw mat Zwart 

169546 Busch-Jaeger wcd met r.a. inbouw mat Zwart met klepdeksel 

110023 Busch-Jaeger enkel afdekraam mat Zwart 

110024 Busch-Jaeger dubbel afdekraam mat Zwart 

110032 Busch-Jaeger 3-voudige afdekraam mat Zwart 

441050 Busch-Jaeger draaiknop met centraalplaat Alpin Wit SI Reflex 

333937 Busch-Jaeger draaiknop met centraalplaat mat Zwart Future Linear 

462201 Busch-Jaeger impulsdrukker Wit* met LED fase  
afsnijdimmer maximaal 100W, te plaatsen achter de impulsdrukker. 

460029 Busch-Jaeger impulsdrukker mat Zwart* met LED fase  
afsnijdimmer maximaal 100W, te plaatsen achter de impulsdrukker. 
Maakt van impulsdrukker een RLC LED dimmer 

* Compleet met afdekraam en knop
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Inbouw wandcontactdozen
418511 Berker wcd met r.a. inbouw wit; 

met wit afdekraam en inbouwdoos met trekontlasting;
Gatmaat: Ø 45 mm en diepte: 36 mm;
Afm. afdekraam: 59x59 mm en hoogte: 9 mm;

418521 Berker dubbele wcd met r.a. inbouw wit; 
met wit afdekraam en 2x inbouwdoos met trekontlasting;
Gatmaat: 2x Ø45 mm (60 mm HOH) en diepte: 36 mm; 
Afm. afdekraam: 118x59x9 mm (lxbxh);

418611 Berker wcd met r.a. inbouw wit met klapdeksel; 
enkele inbouwdoos met trekontlasting;
Gatmaat: Ø 45 mm en diepte: 36 mm;
Afm. afdekraam: 59x59 mm en hoogte: 18 mm;

418621 Berker dubbele wcd met r.a. inbouw wit met 2x klapdeksel; 
dubbele inbouwdoos met 1x trekontlasting;
Gatmaat 47x107 mm diepte 46mm; afm. 59x120 mm, hoogte 18 mm.

418512 Berker wcd met r.a. inbouw antraciet; 
met antraciet afdekraam en inbouwdoos met trekontlasting;
Gatmaat: Ø 45 mm en diepte: 36 mm;
Afm. afdekraam: 59x59 mm en hoogte: 9 mm;

418522 Berker dubbele wcd met r.a. inbouw antraciet; 
met antraciet afdekraam en 2x inbouwdoos met trekontlasting;
Gatmaat: 2x Ø45 mm (60 mm HOH) en diepte: 36 mm; 
Afm. afdekraam: 118x59x9 mm (lxbxh);

418612 Berker wcd met r.a. inbouw antraciet met klapdeksel; 
enkele inbouwdoos met trekontlasting;
Gatmaat: Ø 45 mm en diepte: 36 mm;
Afm. afdekraam: 59x59 mm en hoogte: 18 mm;

418622 Berker dubbele wcd met r.a. inbouw antraciet met 2x klapdeksel; 
dubbele inbouwdoos met 1x trekontlasting; 
Gatmaat 47x107 mm diepte 46mm; afm. 59x120 mm, hoogte 18 mm.

418513 Berker wcd met r.a. inbouw antraciet; 
met RVS-look mat gelakt afdekraam en inbouwdoos met trekontlasting;
Gatmaat: Ø 45 mm en diepte: 36 mm;
Afm. afdekraam: 59x59 mm en hoogte: 9 mm;

418523 Berker dubbele wcd met r.a. inbouw antraciet; 
met RVS mat gelakt afdekraam en 2x inbouwdoos met trekontlasting;
Gatmaat: 2x Ø45 mm (60 mm HOH) en diepte: 36 mm; 
Afm. afdekraam: 118x59x9 mm (lxbxh);

418613 Berker wcd met r.a. inbouw met RVS-look mat gelakt klapdeksel; 
enkele inbouwdoos met trekontlasting;
Gatmaat: Ø 45 mm en diepte: 36 mm;
Afm. afdekraam: 59x59 mm en hoogte: 18 mm;

418623 Berker dubbele wcd met r.a. inbouw met 2x klapdeksel RVS-look; 
dubbele inbouwdoos met 1x trekontlasting; 
Gatmaat 47x107 mm diepte 46mm; afm. 59x120 mm, hoogte 18 mm.

106540 Aansluitsnoer 200 cm met aarde en een aangegoten stekker 




