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Prachtige lichtbollen in cortenstaal,  
met instelbare LED verlichting. 

(te bedienen via afstandsbediening of app op je telefoon) 
 

 Verkrijgbaar in verschillende diameters, gaande 
van 40cm tot 1m25. 

Ook verkrijgbaar in gelakt staal en in roestvrijstaal. 
Wij ontwerpen en maken deze eigenhandig in ons atelier.  

 

Corta-Nova: specialist in maatwerk in cortenstaal!  
Diameter Prijs volle lichtbol  

In cortenstaal 

40cm €400,- 

50cm €500,- 

60cm €650,- 

75cm €800,-  

90cm €1000,- 

1m €1.200,- 

1m25 €1.700,- 

>1m25 Op aanvraag Kleuren van cortenstaal kunnen steeds  
afwijkend zijn t.o.v de afbeelding 
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Ook verkrijgbaar als halve lichtbol. 
Eveneens voorzien van de instelbare LED 

verlichting. 
(te bedienen via afstandsbediening of app op je telefoon) 

 

 Verkrijgbaar in verschillende diameters, gaande 
van 40cm tot 1m25 

Ook verkrijgbaar in gelakt staal en in roestvrijstaal. 
 

Corta-Nova: specialist in maatwerk in cortenstaal!  

Diameter Prijs halve lichtbol 
in cortenstaal 

40cm €300,- 

50cm €375,- 

60cm €450,- 

75cm €550,-  

90cm €650,- 

1m €750,- 

1m25 €1000,- 

>1m25 Op aanvraag 
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De lichtbollen zijn een eigen ontwerp, uniek, heel exclusief en prachtig!  
Zowel overdag als s ’avonds. Als u op zoek bent naar een echte eyecatcher, dan is dit 
absoluut een aanrader. 
 
Deze lichtbollen zijn voorzien van een kwaliteitsvolle en energie-efficiënte led lamp die 
bediend wordt via een afstandsbediening. Optioneel kan deze lamp ook bediend wor-
den via een app op uw telefoon. Via de afstandbediening kan u de gewenste kleur in-
stellen, evenals de gewenste lichtsterkte. Via 1 afstandsbediening kan u tot 16 lampen 
bedienen. 
 
Standaard gebruiken we 10W lamp bij lichtbollen met diameter 40 en 50cm. Grotere 
lichtbollen worden voorzien van een 30W led lamp. De grootste lichtbol van 1m25 
wordt uitgerust met een LED lamp van 50W. Indien u meerdere lichtbollen besteld, 
worden deze allemaal uitgerust met dezelfde LED lamp die overeenstemt met de licht-
bol van het grootste formaat.  
 
De lichtbol dient aangekoppeld te worden via een elektriciteitsdraad. Wij voorzien een 
waterdicht aansluitstuk waar uw elektriciteitskabel dient verbonden te worden met de 
lamp. Het verbindingsstuk heeft een beschermingsgraad IP68 en is dus uitermate ge-
schikt voor buiten gebruik. Ook de lamp zelf is perfect geschikt voor buiten gebruik. 
 
De lamp heeft een fabrieksgarantie van 2 jaar. 

Afstandsbediening 

Connector elektriciteitsdraad 

Alle kleuren zijn mogelijk met deze  
energie-efficiënte LED lamp 


