
Hoe het begon

“Een gevoel van tijdloze 

duurzame luxe...” 

LIGHTURE is ontstaan omdat we tussen alle lampen

die al op de markt waren nog iets misten. Wij houden

van buiten, de natuur en mooie strakke spullen. Gek

genoeg misten we een natuurlijke uitstraling, het oog op

vakmanschap, het gevoel voor finesse; gewoon zó dat je

ziet dat er liefde in het ontwerp zit. Toen zijn we zelf aan

de slag gegaan. Tijdens het ontwerpproces van ons eerste

product zijn we in aanraking gekomen met bamboe, en

uiteindelijk leidde dat tot de marmer collectie. Een strakke

marmer collectie die tot stand kwam door een zoektocht

naar prachtige natuurlijke materialen, waarbij de natuur

door het marmer een plaats krijgt in het interieur. Een

gevoel van duurzame en tijdloze luxe, waarbij iedere

lamp zijn eigen unieke patronen heeft.
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BIANCO CARRARA

NERO MARQUINA

BIANCO CARRARA, het karakteristieke Italiaanse

marmer dat gebruikt wordt voor deze collectie.

Dit marmer komt oorspronkelijk uit het Toscaanse

stadje Carrara in de Apuaanse Alpen. Het is verbazend

dat dit marmer helemaal teruggaat naar de Romeinse

tijd, en het industrieterrein wordt beschouwd als één van

de oudste ter wereld. Het is dus marmer met een historie,

want zelfs Michelangelo haalde zijn marmer hier vandaan.

Dit witte carrara marmer heeft een lichte basiskleur met

rookkleurige aders die elk hun eigen pad volgen, dus

steeds andere patronen creëren. Zo zijn er nooit twee

Lighture Marmo Chiaro lampen met exact hetzelfde

patroon. Elke lamp is voor u en ons uniek.

NERO MARQUINA, staat bekend om zijn hoge

kwaliteit, diepe, zwarte uitstraling en satijnen afwerking.

Het komt uit de regio Markina in Noord-Spanje, die

gekenmerkt wordt door heuvels en bergen. Dit specifieke

zwarte marmer speelt een belangrijke rol in de economie

van deze regio. Dit marmer is erg geschikt voor interieur

elementen en wordt daardoor ook veel verwerkt in

ontwerpen. Het marmer, vergeleken met varianten

uit China, heeft een meer minimalistische afwerking.

Het heeft een mix van witte en aswitte aders die elk

hun eigen unieke patroon creëren, waardoor elke

lamp zijn eigen karakteristieke uitstraling heeft.

Lighture
info@lighture.nl

078-2055440

Voor meer informatie: www.lighture.nlVoor meer informatie: www.lighture.nl



MARMO CHIARO
pendel armatuur

Elke marmer lamp heeft zijn unieke patroon, 
dit lijnenspel geeft elk armatuur zijn eigen karakter. 

Uniek patroon, eigen karakter

dimbaar up/down lichttouchless 60W(3100/1500LM*) 97+

Specificaties

*45x50x2000mm: 3100/1500LM(down/up)
  45x50x1500mm: 2325/1125LM(down/up)

2400/4000K

Voor meer informatie: www.lighture.nl



MARMO CHIARO, een strakke lamp gemaakt met natuurlijk, 
uniek en witte carrara marmer. Een lamp waarbij marmer 
accenten boven bijvoorbeeld tafels, keukens, eilanden, 
balies een perfecte sfeer biedt. De dimfunctie geeft jou 
de controle om te bepalen hoeveel licht je nodig bent. 

Dit Lighture model is een ontwerp waarbij licht en natuur 
elkaar ontmoeten voor een comfortable en stijlvolle lamp.

In de armatuur is hoogwaardige LED met een zeer hoge 
CRI (kleurechtheid) toegepast. Hiermee garanderen wij 
de hoogste kwaliteit van licht, inclusief 2 jaar garantie.

De standaard afmetingen zijn:
45x50x2000mm
45x50x1500mm 

MARMO CHIARO

Voor meer informatie: www.lighture.nlVoor meer informatie: www.lighture.nl

Lighture
info@lighture.nl

078-2055440



MÁRMOL SUSPENDIDO
pendel armatuur

Elke marmer lamp heeft zijn unieke patroon,
dit lijnenspel geeft elk armatuur zijn eigen karakter.

Uniek patroon, eigen karakter

dimbaar up/down lichttouchless 60W(3100/1500LM*) 97+

Specificaties

*45x50x2000mm: 3100/1500LM(down/up)
  45x50x1500mm: 2325/1125LM(down/up)

2400/4000K

Voor meer informatie: www.lighture.nl



MÁRMOL SUSPENDIDO, een strakke lamp gemaakt met 
natuurlijke, unieke en diep donkere marmer. Een lamp 
waarbij marmer accenten boven bijvoorbeeld tafels, 
keukens, eilanden, balies een perfecte sfeer biedt. De 
dimfunctie geeft jou de controle om te bepalen hoeveel 
licht je nodig bent. 

Dit Lighture model is een ontwerp waarbij licht en natuur 
elkaar ontmoeten voor een comfortable en stijlvolle lamp.

In de armatuur is hoogwaardige LED met een zeer hoge 
CRI (kleurechtheid) toegepast. Hiermee garanderen wij 
de hoogste kwaliteit van licht, inclusief 2 jaar garantie.

De standaard afmetingen zijn:
45x50x2000mm
45x50x1500mm 
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