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Wat is een spanplafond? 

Een spanplafond is een plafond dat onder een bestaand plafond wordt geplaatst. 
Het vals plafond (een strak gespannen doek of folie) wordt volledig op maat van 
de ruimte gemaakt. Je kan kiezen voor een PVC of polyester spanplafond. Een 
PVC-spanplafond wordt door middel van warmte opgespannen in profielen, 
terwijl een polyester spanplafond op kamertemperatuur gespannen wordt. 

Wat zijn de voordelen? 
- Een spanplafond zorgt voor een egale look. Oneffenheden, barsten of vlekken 
worden door middel van dit plafond weggewerkt. 

- Plaatsing van een spanplafond gebeurt snel en op een heel propere manier. 

- Verbetering van akoestiek.

- Probleemloze in- en opbouw van verlichting.

Waar moet je op letten bij de keuze van verlichting? 

Bepaalde LED-modules of PAR16 (LED)-lampen laten het licht door het 
spanplafond schijnen, beter bekend als strooilicht. Dit effect kan optreden door de 
openingen tussen de koelvinnen van de module. Een duidelijk voorbeeld hiervan 
vind je linksonder deze pagina. 

Hiervoor bestaan uiteraard oplossingen die we in deze brochure aanbieden: 
armaturen met een gesloten behuizing, een gesloten LED AC module, één van 
onze geteste PAR16 lampen of je kan de klant ook adviseren om zelf een 
behuizing rond het armatuur te voorzien. 

Spanplafonds en verlichting 

PAR16
LED AC MODULELED MODULE



Ontdek onze armaturen

We laten je graag kennismaken met enkele Wever & Ducré armaturen. Ze kunnen een 
ideale lichtoplossing zijn in jouw project en zijn perfect integreerbaar in een PVC of 
polyester spanplafond. Alle voorgestelde armaturen hebben een gesloten behuizing 
waardoor strooilicht, na installatie, niet kan optreden.

PIRRO

PIRRO 1.0 LED
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Pirro heeft een volledig gesloten behuizing. De armatuur komt met een externe driver. 
Afhankelijk van jouw project, kan je kiezen voor een versie met 1, 2, 4 of 6 LED spots. 

PIRRO 2.0 LED
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PIRRO 4.0 LED
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PIRRO 6.0 LED
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RUVI RUVI 1.0 LED
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Ook Ruvi kan perfect geïnstalleerd worden in een 
spanplafond. Een eenvoudige installatie met het gebruik 
van een G95 bulb. Laat jouw creativiteit de vrije loop met 
deze charmante armatuur! 

GESLOTEN BEHUIZING



CENO
Een minimalistisch semi-inbouwarmatuur met een zeer 
lage inbouwdiepte. Dankzij de gesloten behuizing wordt 
strooilicht opnieuw vermeden en krijg je een optimaal 
lichteffect. Ceno is beschikbaar in diverse kleuren met 1, 
2 of 3 spots. Let op, deze komt met een externe driver.

CENO 3.0 LED
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CENO 1.0 LED
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CENO 2.0 LED
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BLIEK ROUND
JUMA 1.0 LED
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Een volgende nieuwkomer in de Wever & Ducré familie is de 
Bliek round. De armatuur is beschikbaar in zwart, wit en zwart / 
goud. De armatuur heeft een externe driver nodig.

Bliek heeft ook een klein broertje, Bliek petit. Deze is 
beschikbaar in een 1 lamps of 2 lamps versie. Een voordeel is de 
zeer lage inbouwdiepte van 60 mm. 

JUMO or JUMA 1.0 LED
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JUMO or JUMA 2.0 LED
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STREX system
Wil je in jouw project met tracks werken? Geen enkel probleem! Wij bieden hiervoor 
onze nieuwe toepassing Strex aan, zowel opbouw als inbouw is mogelijk. In combinatie 
met enkele leuke insets creëer je gegarandeerd een uniek project. 

inbouw 
(met zichtbaar randje)

opbouw
Wens je een trimless effect? Je kan de opbouwversie 
ook als inbouw gebruiken. Voorzie hiervoor een sleuf, 
een eigen omkasting en een versteviging achter uw 
spanplafond. 

Semi recessed ceiling base
Pendelarmaturen zijn ook een mooie toepassing in projecten met een spanplafond. 
Wens je een subtiele, rustige en mooie afwerking? Kies dan voor een semi recessed 
plafondpotje. Deze werd toegepast in onderstaand project

Mona Visa, foto Kris Dekeijser



LED AC module

Wat zijn de voordelen? 
- Geen externe driver bij de installatie van de verlichting. 
- De gesloten phase-cut dim module vermijdt strooilicht. 

Wanneer een armatuur geen gesloten behuizing heeft, raden wij sterk aan om deze 
high voltage module te gebruiken. We bieden deze aan in 2700K en 3000K. 

Indien er op een andere manier gedimd wordt (DALI, 1 - 10V...), bekijken we graag met 
jou de andere mogelijkheden. 

Wens je meer info over de compatibiliteit met een specifiek Wever & Ducré product? 
Gelieve ons te contacteren.
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LED AC MODULE 3000KLED AC MODULE 2700K
220-240V | COB 3-step   | phase-cut 
dim | >90 CRI | 8W | 3000K | 500lm
compatibility on request   

220-240V | COB 3-step   | phase-cut 
dim | >90 CRI | 8W | 2700K | 480lm
compatibility on request   

 0.08kg  IP20  36°        0.08kg  IP20  36°       
 36°       

     EUR                            code 
   64,70   901268W5
   64,70     901268B5

     EUR                            code 
   64,70   901268W3
   64,70     901268B3

 PAR16 FLAT HEAD ZIGBEE LED 2700K
 PAR16 | GU10 | 220-240VAC 
50-60Hz  

220-240VAC |  50-60Hz | phase-cut dim 
>80 CRI |  LED 10W | 2700K | 720lm 

     EUR                            code 
            7,30           90059125

 0.06kg  IP20        

LED MODULE HO 3000K
 LED Module | 350mA | 35Vf
  3000K | 12W | >90 CRI | 1100lm
compatibility on request    

 0.06kg  IP20 IP20  26°       

     EUR                            code 
   78,50   73240542

           78,50             73240681

LED MODULE HO 2700K
 LED Module | 350mA | 35Vf
  2700K | 12W | >90 CRI | 1050lm 
compatibility on request   

 0.06kg  IP20  26°       

     EUR                            code 
   78,50   73240577

           78,50             73240682

     EUR                            code 
 95,40   901268W2

           95,40     901268B2
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 PAR16 LED 2700K 
 PAR16 LED | GU10 | 175-250VAC 
50-60Hz  |  2700K | 7W | >90 CRI 
360lm  |  phase-cut dim 

     EUR                            code 
           20,10            901228B3 

 0.06kg  IP20  45°       

 PAR16 LED 2700K  PAR16 LED 2700K 
 PAR16 LED | GU10 | 175-250VAC 
50-60Hz  |  2700K | 7W | >90 CRI 
360lm  |  phase-cut dim 

 PAR16 LED | GU10 | 175-250VAC 
50-60Hz  |  2700K | 7W | >80 CRI 
480lm  |  phase-cut dim 

     EUR                            code 
   20,10     901228W3 

     EUR                            code 
   19,90    901228W2 

 0.06kg  IP20 IP20  45°        0.06kg  IP20  45°       

 PAR16 LED AMBIENT  PAR16 LED 3000K
 PAR16 LED | GU10 | 220-240VAC 
50-60Hz  |  1800-2850K | 7W | >90 CRI 
380lm  |  ambient white phase-cut dim 

     EUR                            code 
   49,00            901229S9 

 0.06kg  IP20  40°       

 PAR16 LED 2700K 
 PAR16 LED | GU10 | 220-240VAC 
50-60Hz  |  2700K | 4.3W | >80 CRI 
350lm 

     EUR                            code 
            19,90         905227S2

 0.06kg  IP20  36°       

ACCESSORIES

LED LAMPS

 PAR16 LED 3000K 
 PAR16 LED | GU10 | 175-250VAC 
50-60Hz  |  3000K | 7W | >90 CRI 
360lm  |  phase-cut dim 

     EUR                            code 
           20,10            901228B5 

     EUR                            code 
            1,50             73240203

 PAR16 LED 3000K 
 PAR16 LED | GU10 | 220-240VAC
50-60Hz  |  3000K | 4.3W | >80 CRI 
350lm  

     EUR                            code 
            19,90         905227S4

 0.06kg  IP20  45°        0.06kg  IP20  36°       

 PAR16 LED 3000K 

 PAR16 LED | GU10 | 175-250VAC
50-60Hz  |  3000K | 7W | >80 CRI 
465lm  |  phase-cut dim 

     EUR                            code 
   19,90            901228W4 

 0.06kg  IP20  45°       

SPRING CLIPMETAL SPRING CLIP
lamp fixation | push-in system for ø 50 
lamp rings
MR16 | LED | PAR16 | max. 12W

Alternative front lamp fixation spring 
for ø 50 lamp rings 
MR16 | LED | PAR16 | max. 12W

DEEP ADJUST | DEEP ASYM 
DEEP 2.0 | PYRAMID | PLANO 
STRANGE ceiling | SPINEO | NOP
SOLID

DEEP ADJUST | DEEP ASYM 
DEEP 2.0 | PYRAMID | PLANO 
STRANGE ceiling | SPINEO | NOP
SOLID

     EUR                            code 
   1,50   73240651

 1,50    73240941
 1,50    73240940
 1,50    73240942

           1,50           73240652

700 — 701

Retrofit GU10
Een andere mogelijkheid om strooilicht te vermijden, is kiezen 
voor een PAR16 module (*). Op die manier kan een spot zoals 
een Deep ook perfect geïnstalleerd worden. Ook relamping is 
hierbij heel eenvoudig. Je hoeft niet de volledige armatuur uit 
het plafond te halen, maar enkel het ringetje vooraan te 
verwijderen om zo het lampje te vervangen. 

Wens je toch een  chip on board te gebruiken? Dit kan, maar 
voorzie dan zeker zelf een behuizing rondom de armatuur 
zodat er geen strooilicht kan optreden. 

*referentiecodes: 901228W2, 901228B3, 901228W4, 901228B5. Deze PAR16 
modules zijn getest op strooilicht en kunnen bijgevolg dienen als oplossing.

DEEP 1.0 PAR16
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Meer opties?
Niet enkel onze nieuwigheden kunnen geïnstalleerd worden in een spanplafond. 
Ook de reeds bestaande items uit ons gamma kunnen een mooie toepassing zijn voor 
jouw project. 

Met onderstaande link geven we je alvast de technische fiches en datasheets mee van 
verschillende Wever & Ducré armaturen die geschikt zijn voor projecten met een 
spanplafond. 

LINK: https://files.xal.com/d/b1edb5b123/

Contacteer ons! 

info@weverducre.com

Twijfel je over een bepaald armatuur? Wens je extra advies? We staan je graag bij in al jouw 
projecten. 

056/49 28 00

Spinnerijstraat 99/21, 8500 Kortrijk

www.weverducre.com 
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PAY A VISIT TO WEVERDUCRE.COM 


