
De Componi-lampenfamilie van Cini&Nils heeft dankzij de uitwisselbare com-
ponenten talrijke creatieve combinatiemogelijkheden. „Componi“ is de naam 
van het programma: het is afgeleid van het Italiaanse woord „comporre“, in het 
Nederlands „samenstellen“, en belooft niets te veel. Met in totaal 19 ringen, 
lenzen en schijven, die in een handomdraai kunnen worden samengevoegd, 
kunt u het licht geheel volgens uw eigen wensen en behoeften vormgeven. 
Daarmee krijgt u diffuus of gericht, direct of indirect, strak of indrukwekkend, 
wit of getint licht. En wanneer uw wensen veranderen, kan de lamp ook zeer 
eenvoudig worden aangepast.

 Stap 1: glas/lens boven

Voor het lichteffect naar boven kunt u kiezen uit vier verschillende glazen van 
hittebestendig borosilicaatglas, alsmede uit twee lenzen van optisch glas. De 
glazen zijn verkrijgbaar in de kleuren transparant, mat, gerasterd (retinato) 
en opaalwit.

Als alternatief kunt u ook voor een lens kiezen. De lens bundelt het licht en 
creëert de contouren van de lichtkegel. U kunt kiezen uit twee lenzen met een 
lichthoek van 40° en 80°. U hebt natuurlijk ook de mogelijkheid uw Componi 
zonder glas en lens te bestellen. Selecteer daarvoor de optie „zonder“ en ga 
door met de volgende stap.

 Stap 2: Kleurfilter boven

Voor een gekleurd lichteffect naar boven kunt u uit drie dichroïsche glazen 
kiezen in rood, geel en blauw van hittebestendig borosilicaatglas.

Deze drie componenten kunnen ook worden gecombineerd met de glazen 
en lenzen uit stap 1. De dichroïsche glazen kunnen bijzonder goed worden 
gecombineerd met het gematteerde glas - de lichtkegel wordt dan diffuser. De 
combinatie met een lens wordt aanbevolen voor een gebundelde lichtkegel.

 Stap 3: Behuizing

In deze stap kiest u de basis van de Componi – de behuizing. Hierbij kunt u 
kiezen tussen chroom en mat nikkel. Beide varianten zijn gemaakt van messing 
en staal. De behuizing, waarin de componenten van de Componi worden be-
vestigd, kan 360° worden gedraaid. Daardoor kunt u het licht daarheen richten 
waar u het nodig hebt.

 Stap 4: Glazen ring

De vierde stap betreft de glazen ring, die in de hiervoor door u gekozen 
behuizing wordt geplaatst. De ring bestaat uit borosilicaatglas en is verkri-
jgbaar in tien varianten gekleurd, gekleurd/met patroon (bolvormig) en zwart 
gerasterd (retinato).

De glazen ring bepaalt niet alleen de basisuitstraling van uw lamp, maar 
zorgt met zijn eigen effect voor de gewenste lichtwerking.

De rode ring geeft bijvoorbeeld een duidelijk zichtbaar, rood gekleurd licht. Bij 
de ring in rood/met patroon (bolvormig rood) geeft de lamp iets minder licht. 
De ring in zwart/met patroon (bolvormig zwart) is het licht aan de zijkanten 
nauwelijks waarneembaar.

 Stap 5: Kleurfilter onder

In de vijfde stap hebt u de keuze uit drie verschillende kleurfilters. Stap 5 is 
daarbij gelijk aan stap 2.

 Stap 6: Glas/lens onder

In de laatste stap kunt u kiezen uit vier glazen van borosilicaatglas en twee 
lenzen van optisch glas. Stap 6 is daardoor gelijk aan stap 1.
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