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MAIA



ZIN EN ZINNELIJKHEID.

MAIA is de nieuwe werkplekverlichting, die op 
optimale wijze de vervulling van de belangrijkste 
eisen aan moderne bureauverlichting in zich 
verenigt: esthetiek en ergonomie, lichtkwaliteit 
en lichtefficiëntie.

Het design is enerzijds boven elke tijdgeest 
verheven. Anderzijds harmonieert de kubische 
vormentaal perfect met de huidige 
architectuurtrends. MAIA is ook vanuit 
het oogpunt van een ergonoom een highlight: 
het complexe mechaniek van draagdelen en 
gewrichten komt tegemoet aan het verlangen 
naar een eenvoudige en lichte bediening in elke 
werksituatie.

Niet op de laatste plaats is MAIA ook een wonder 
van economie. Door de innovatieve 
antiverblindingstechnologie van Waldmann, 
genaamd AMBIO, en een spaarlamp van 11 W 
zorgt MAIA voor de hoogste lichtkwaliteit bij een 
laag verbruik.







 HET DESIGN VAN MAIA ZAL 
OP ELK BUREAU EEN ACCENT ZETTEN.



Architectuur en office-design hebben in de 
afgelopen jaren zichtbaar een nieuwe taal 
ontwikkeld. Weg van hoekige en daardoor vaak 
afwijzend werkende vormen, op naar zachtere 
lijnen. De trend naar ronde vormen wordt ook 
in het design van MAIA weerspiegeld. 
De hoogwaardige aluminium-look geeft 
de beschouwer een gevoel van lichtheid 
en transparantie en nodigt uit tot aanraken. 
Aan de aangename haptiek draagt ook de met 
een vliesdunne aluminiumfolie afgewerkte 
lampkop bij, evenals de draagarm en het statief 
van geëloxeerd aluminium. Alle oppervlakken zijn 
krasbestendig en zetten ook nog na jaren stijlvolle 
accenten.







MAIA RICHT ZICH DOELBEWUST OP DE EISEN DIE 
AAN EEN MODERNE WERKPLEK GESTELD WORDEN.



MAIA voldoet aan de eisen van alle relevante 
internationale plannings- en productnormen – 
in het bijzonder aan DIN 5035-8. Maar MAIA is 
in alles “anders”. Want ze voldoet ook aan diverse 
individuele eisen.

De inzet van MAIA-bureauverlichting draagt al 
meteen actief bij aan energiebesparing. 
De lampen kunnen namelijk individueel 
bijgeschakeld worden, naar gelang de situatie 
dat vereist, zonder dat bij voldoende daglicht de 
ruimteverlichting ook meteen moet gaan 
branden.

MAIA is bovendien een investering voor de lange 
termijn. MAIA is zo mobiel en fl exibel dat bijv. bij 
een andere indeling van de kantoorruimte, 
hergebruik op andere plaatsen goed mogelijk is.



BIJ MAIA DRAAIT ALLES OM ERGONOMIE.



Door de grote reikwiDoor de grote reikwijdte van de draagarmjdte van de draagarm is het  is het 
ook mogelijkook mogelijk de lamp buiten het  de lamp buiten het lees- en lees- en 
schrijfoppeschrijfoppervlak te plaatsen ofrvlak te plaatsen of te bevestigen.  te bevestigen. 
De MAIA kan zich zowel rAIA kan zich zowel rechts als links van echts als links van de de 
gebruiker bevindegebruiker bevinden, wat het systeem en, wat het systeem evenzeer venzeer 
geschikt maageschikt maakt voor rechts- als kt voor rechts- als linkshandigen.linkshandigen.

Voor het plaatsen of bev het plaatsen of bevestigen zijn er tweeestigen zijn er twee  
mogelijkheden: de tmogelijkheden: de tafelvoet en de tafelafelvoet en de tafelklem voor klem voor 
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MAIA is een werkplekverlichting die de behoeften 
van de gebruiker in elke werksituatie vervult. 
Vooral de behoefte aan bedieningscomfort. De 
schakelaar is geïntegreerd in de zijkant van de 
lampkop, zodat die steeds binnen handbereik is.

De exacte aanpassing van de lamp aan de 
individuele kijkgewoonten is in een handomdraai 
te doen: door het voetgewricht met de geruisloze 
gasveer en de scharnieren in de lampkop is de 
MAIA heel gemakkelijk in elke gewenste stand te 
zetten.

Omdat de gewrichten zelfremmend zijn, is het 
niet nodig voor en na het veranderen van de stand 
aan vleugelmoeren te draaien. Voor het individueel 
afstellen van de lichtrichting kan de lampkop 
zowel verticaal als horizontaal verdraaid worden.

Met heMet het klimmen van de jart klimmen van de jaren veranderen de en veranderen de 
ergonomische behoeften onomische behoeften van mensen. Zo wordtvan mensen. Zo wordt  
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modernste antiverblmodernste antiverblindingstechnologie.indingstechnologie.



GEEN FLIKKEREN, GEEN FLAKKEREN, 
GEEN PROBLEMEN.

De MAIA is voorzien van een elektronisch 
voorschakelapparaat van topklasse – met 
zichtbare en voelbare voordelen: Geen geflakker 
bij het inschakelen van de lamp. De brandende 
lamp flikkert ook niet. En geen gezondheids-
problemen zoals hoofdpijn, wat door flikkerend 
licht kan ontstaan.

De spaarlamp van 11 watt zorgt voor een 
gelijkmatige belichting van een oppervlak van 
minstens 600 x 600 mm. De lamp gaat tot 
19 maal langer mee dan een vergelijkbare 
gloeilamp van 60 watt, verbruikt zo‘n 80% 
minder stroom en is op eenvoudige wijze zonder 
gereedschap te verwisselen. Omdat de 
spaarlamp bijna geen warmte afgeeft, houdt 
MAIA altijd het hoofd koel.









DANKZIJ EEN PERFECTE LICHTTECHNIEK 
 BIEDT MAIA HET HOOGSTE RENDEMENT.



MAIA is uitgerust met een exclusieve 
bijzonderheid: AMBIO, de innovatieve 
antiverblindingstechnologie van Waldmann. De 
kern van AMBIO is een prismaschijf, waarvan de 
oppervlakte bestaat uit talrijke microprisma‘s. 
Door AMBIO kan de MAIA een optimale, rondom 
volkomen gelijkmatige verlichting leveren 
zonder verblinding. AMBIO zorgt bovendien 
door het samenspel van lamp, reflectortechniek 
en thermiek voor een optimale lichtopbrengst.

De met AMBIO energetisch geoptimaliseerde 
werkplekverlichting MAIA brengt in alle opzichten 
haar geld wel op: de stroombesparing draagt 
aanzienlijk bij aan het terugdringen van het totale 
energieverbruik van gebouwen.



AMBIO: ANTIVERBLINDING 
 MET MEERWAARDE.



GETEST

-

AMBIO is meer dan 

esthetiek. AMBIO is ook 

een design-highlight, want de 

slechts 3 mm dikke prismaschijf 

biedt nieuwe vormgevingsmogelijk-

heden. De kleurstelling van de 

microprisma‘s gaat optisch hand in hand met 

de aluminium-look van de Waldmann- 

werkplekverlichting van het type 

MAIA. Daardoor ontstaat 

een uniform en rondom 

harmonisch beeld.

AMBIO is nog meer 

lichtefficiëntie. Met 

AMBIO uitgeruste Waldmann-

verlichting kan door het optimale 

samenspel van lamp, optiek en 

thermiek een zeer hoogrendement 

bereiken. Zodoende wordt het uit-

gestraalde licht zo goed mogelijk 

gebruikt. Een betere benutting 

als met AMBIO is nauwelijks 

praktisch haalbaar.

AMBIO is meer 

lichtkwaliteit. AMBIO

geeft licht zonder bijwerkingen.

Directe of reflecterende instraling 

op beeldschermoppervlakken en

op andere voorwerpen wordt zo effectief 

voorkomen. De prismaschijf verstrooit 

het licht optimaal en verdeelt het 

gelijkmatig. Er wordt rondom 

een gelijk-matige verlichting 

zonder verblinding bereikt.



Functiegerichte 
verlichting.

Waar het beschikbare 
licht niet voldoende is, 
kan de verlichting met 
MAIA optimaal aan de 
individuele behoefte aan-
gepast worden.



MAIA IS EEN MIJLPAAL 
OP DE WEG NAAR OPTIMAAL LICHT.

Optimaal licht bij het werk verkwikt lichaam een 
geest. Het bevordert productiviteit en gezondheid, 
geeft veiligheid en spaart energie. Optimaal licht 
is te bereiken met TWIN-C van Waldmann, het 
intelligente lichtconcept voor allesomvattende 
lichtoplossingen met optimaal gecombineerde 
lichtcomponenten. De werkplekverlichting MAIA 
is een wezenlijke bouwsteen in het gebouw 
van een TWIN-C conceptie. Deze verlichting is 
namelijk flexibeler dan elke andere lichtcomponent 
aanpasbaar aan de individuele zichtbehoefte. 
Bovendien zet MAIA samen met AMBIO ook de 
standaard wat betreft lichtkwaliteit en energie-
efficiëntie.



Oppervlakken.

Het oppervlak van de lampkop is afgewerkt 
met een vliesdunne aluminiumfolie, draagarm 
en statief zijn van geëloxeerd aluminium. 
Alle oppervlakken zijn krasbestendig en weinig 
reflecterend.

Tafelvoet, gewrichten, draagarm.

Plaatsing of bevestiging naar keuze met tafelvoet 
of -klem. Geen kans op letsel door gewrichten en 
draagarm. Ruime positioneringsmogelijkheden en 
automatische fi xering van de gekozen instellingen 
door zelfremmende gewrichten.



Lampkop, lichtkwaliteit, energie-efficiëntie.

Meerdimensionaal verstelbare lampkop met goed 
toegankelijke schakelaar. Energiezuinige 11 W 
spaarlamp en trillingsvrije werking door 
elektronisch voorschakelapparaat. Absoluut geen 
verblinding en hoge lichtopbrengst dankzij 
AMBIO.

MAIA – EEN OVERZICHT VAN DE BIJZONDERHEDEN.



AANSLUITGEGEVENS 230-240 V, 50 / 60 Hz 

UITRUSTING  1 x spaarlamp

 TC-SEL 11 W

AANSLUITSNOER ca. 3,4 m, eurostekker 

BEHUIZING kunststof afgewerkt met aluminiumfolie 

DRAAGDELEN aluminiumprofiel, geëloxeerd 

BEVESTIGING tafelvoet / tafelklem (toebehoren) 

GEWICHT 1040 g 

OPGENOMEN VERMOGEN ca. 12 W 

BEDIENING schakelaar 

ANTI-VERBLINDING microprismaschijf AMBIO 

GEWRICHTONTLASTING gasdrukveer 

BESCHERMINGSKLASSE II 

TECHNISCHE GEGEVENS

BESTELINFORMATIE

TYPE / MODEL DTE 111 

VOEDING elektronisch voorschakelapparaat 

KLEUR BEHUIZING alukleuren geëloxeerd

TECHNIEK  schakelbaar 

BESTELNR. 112 293 000



TOEBEHOREN

TYPE / MODEL KLEUREN  BESTEL NR.

Tafelvoet zwart  ILL 005 00 C

   

   

Tafelklem zwart  ILL 001 00C

Spanwijdte:  

0 - 70 mm  

BIJZONDERHEDEN

• 1-arm-model

• spaarlamp 11 W

• lichtversterkende microprismaschijf (AMBIO)



HOOFDKANTOOR DUITSLAND
Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Postbus 50 62
78057 VILLINGEN-SCHWENNINGEN
DUITSLAND
Telefoon +49 7720 601-100
Telefax +49 7720 601-290
www.waldmann.com
info@waldmann.com

FRANKRIJK
Waldmann Eclairage S.A.S.
Zone Industrielle
Rue de l‘Embranchement
67116 REICHSTETT
FRANKRIJK
Telefoon +33 3 88 20 95 88
Telefax +33 3 88 20 95 68
www.waldmann.com
info-fr@waldmann.com

ITALIË
Waldmann Illuminotecnica S.r.l.
Via della Pace, 18 A
20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI)
ITALIË
Telefoon +39 02 98 24 90 24
Telefax +39 02 98 24 63 78
www.waldmann.com
info-it@waldmann.com

NEDERLAND
Waldmann BV
Lingewei 19
4004 LK TIEL
NEDERLAND
Telefoon +31 344 631019
Telefax +31 344 627856
www.waldmann.com
info-nl@waldmann.com

OOSTENRIJK
Waldmann Lichttechnik Ges.m.b.H.
Gewerbepark Wagram 7
4061 PASCHING/LINZ
OOSTENRIJK
Telefoon +43 7229 67400
Telefax +43 7229 67444
www.waldmann.com
info-at@waldmann.com

ZWEDEN
Waldmann Ljusteknik AB
Skebokvarnsvägen 370
124 50 BANDHAGEN
ZWEDEN
Telefoon +46 8 990 350
Telefax +46 8 991 609
www.waldmann.se
hk@waldmann.se ©
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www.waldmann.com

ZWITSERLAND
Waldmann Lichttechnik GmbH
Benkenstrasse 57
5024 KÜTTIGEN
ZWITSERLAND
Telefoon +41 62 839 1212
Telefax +41 62 839 1299
www.waldmann.com
info-ch@waldmann.com

ENGELAND
Waldmann Lighting Ltd.
Holme Well Road
Middleton
LEEDS LS 10 4TQ
WEST YORKSHIRE
ENGELAND
Telefoon +44 113 2775662
Telefax +44 113 2775775
www.waldmann.com
enquiries@waldmannlighting.co.uk

VERENIGDE STATEN
Waldmann Lighting Company
9, W. Century Drive
WHEELING, ILLINOIS 60090
Verenigde Staten
Telefoon +1 847 520 1060
Telefax +1 847 520 1730
www.waldmannlighting.com
waldmann@waldmannlighting.com

CHINA
Waldmann Lighting Shanghai Co. Ltd.
Part A, No. Five Normative Workshop
199 Changjian Road, Baoshan
SHANGHAI, P.R.C. 200949
CHINA
Telefoon +86 21 5169 1799
Telefax +86 21 3385 0032
www.waldmann.com
s.lo@waldmann.com.cn

SINGAPORE
Waldmann Lighting Singapore Pte. Ltd.
168, Jalan Bukit Merah, #04-09B,
Connection One, Tower 3
SINGAPORE 150168
SINGAPORE
Telefoon +65 6275 8300
Telefax +65 6275 8377
www.waldmann.com
sales@waldmann.com.sg

Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
Fax: 020 - 496 3052

info@witteveen.nl
www.project-inrichting.nl


