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KEUZEHULP daglicht opbouw- en pendelarmaturen (1) 

 

Tabel 1: De soorten daglicht in de Studio-armaturen 

Studio6500 
zeer helder daglicht, waardoor details goed verlicht 
worden; hoge lichtopbrengst; goede kleurweergave 

StudioPlus6500 
zeer helder daglicht, waardoor details goed verlicht 

worden; iets lagere lichtopbrengst; zeer goede 
kleurweergave 

Studio-Pro5300 
helder daglicht, details nog steeds goed zichtbaar; lage 

lichtopbrengst; uitmuntende kleurweergave 

Studio-Pro6500 
zeer helder daglicht, waardoor details goed verlicht 

worden; lage lichtopbrengst; uitmuntende kleurweergave 

Studio-BioVITAAL5800 
  helder daglicht, details nog steeds goed zichtbaar; iets 

lagere lichtopbrengst; zeer goede kleurweergave; 
vitaliserend licht 

Studio-TrueLight5500 
helder daglicht, details nog steeds goed zichtbaar; lage 
lichtopbrengst; uitstekende kleurweergave; vitaliserend 

licht 

 

Tabel 2: De soorten daglicht in de TOP-armaturen 

TOP54-6500 
zeer helder daglicht, waardoor details goed verlicht 
worden; hoge lichtopbrengst; goede kleurweergave 

TOP54-XTRA6500 
zeer helder daglicht, waardoor details goed verlicht 

worden; iets lagere lichtopbrengst; zeer goede 
kleurweergave 

TOP54-BioVITAAL5800 
  helder daglicht, details nog steeds goed zichtbaar; iets 

lagere lichtopbrengst; zeer goede kleurweergave; 
vitaliserend licht 

TOP54-TrueLight5500 
helder daglicht, details nog steeds goed zichtbaar; lage 
lichtopbrengst; uitstekende kleurweergave; vitaliserend 

licht 
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KEUZEHULP daglicht opbouw- en pendelarmaturen (2) 

 

1. Welk Studio-armatuur kiest u? 

Gaat het u alleen om goed werklicht, waarin kleuren en details goed te zien zijn, dan voldoet 

de Studio6500. 

Stelt u hogere eisen aan de kleurweergave, dan levert u automatisch in op de lichtopbrengst. 

Voor een zeer goede kleurweergave en nog een goede lichtopbrengst kiezen wij voor de 

StudioPlus6500 of de Studio-BioVITAAL5800. 

Stelt u zeer hoge eisen aan de kleurweergave, dan levert u automatisch nog meer in op de 

lichtopbrengst. Beide Studio-Pro modellen en de Studio-Truelight komen in aanmerking. 

Hecht u daarbij ook belang aan de biologische effecten van het licht dan is de Studio-

Truelight de juiste keuze. Door meer armaturen op te hangen kan de lagere lichtopbrengst 

gecompenseerd worden. 

Is voor u het vitaliserend effect van het licht erg belangrijk, dan kiest u uit de Studio-

BioVITAAL of de Studio-Truelight, waarbij u kiest voor óf een hogere lichtopbrengst (Studio-

BioVITAAL) óf een nog iets hogere kleurweergave (Studio-Truelight). 

 

2. Welk TOP54-armatuur kiest u? 

Gaat het u alleen om goed werklicht, waarin kleuren en details goed te zien zijn, dan voldoet 

de TOP54-6500. 

Stelt u hogere eisen aan de kleurweergave, dan levert u automatisch in op de lichtopbrengst. 

Voor een zeer goede kleurweergave en nog een goede lichtopbrengst kiezen wij voor de 

TOP54-XTRA6500 of de TOP54-BioVITAAL5800. 

Stelt u zeer hoge eisen aan de kleurweergave, dan levert u automatisch nog meer in op de 

lichtopbrengst. De TOP54-Truelight5500 komt dan in aanmerking. Door meer armaturen op 

te hangen kan de lagere lichtopbrengst gecompenseerd worden. 

Is voor u het vitaliserend effect van het licht erg belangrijk, dan kiest u uit de TOP54-

BioVITAAL of de TOP54-Truelight5500, waarbij u kiest voor óf een hogere lichtopbrengst 

(TOP54-BioVITAAL) óf een nog iets hogere kleurweergave (TOP54-Truelight). 

Is voor u het vitaliserend effect van het licht erg belangrijk, dan kiest u uit de SLIM54-

BioVITAAL of de SLIM54-Truelight5500, waarbij u kiest voor óf een hogere lichtopbrengst 

(SLIM54-BioVITAAL) óf een nog iets hogere kleurweergave (SLIM54-Truelight). 

 

Naast bovenstaande overwegingen speelt het prijskaartje natuurlijk ook een rol. U kunt dat zelf 

het beste in uw keuze meenemen. 
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KEUZEHULP daglicht opbouw- en pendelarmaturen (3) 

 

Welk armatuur kiest u: Studio of TOP? 

 

Studio:  - functioneel armatuur 

   - lager prijskaartje 

   - heeft ook nog twee PRO-modellen voor een uitmuntende kleurweergave 

   - geen pendel meegeleverd, een pendel is als accessoire wel leverbaar 

TOP54:  - design armatuur 

  - hogere lichtopbrengst dan Studio (2x36W) 

  - pendel meegeleverd 

TOP28:  - design armatuur 

  - lagere lichtopbrengst dan Studio (2x36W) 

  - pendel meegeleverd 

 

De uiterlijke vormgeving is natuurlijk eveneens een kwestie van smaak. 


