
 

Blacklight 

Niet zichtbaar licht,wordt er 

echter op een wit of 

fluorescerend object gestraald 

dan licht dit fel op. De 

dagwaarde van de buis is 

zwart, Toepassingen 

disco's,bars,casino's,vitrinekast  

met fluorstenen en of 

fluorsieraden enz. 
 

 

Intens diepblauw 

Zeer diepe kobalt 

blauwe kleur met hoge 

intensiteit. De 

dagwaarde is ook 

blauw. Blauw 

filterglas+suspensie. 
 

 

Intens blauw 

Intensief blauwe kleur 

met hoge 

lichtopbrengst. 

Dagwaarde is wit. 

Helder glas met 

suspensie.  
 

 

Hemels blauw 

Standaard blauwe 

kleur. Dagwaarde wit. 

Helder glas 

+suspensie.  
 

 

Aquamarijn 

Diep lichtblauw 

filterglas met 

lichtblauw fosfor. De 

naam zegt het al de 

kleur van het water,de 

zee. Mooie diep helder 

lichtblauw  
 



 

Blauw 2 

Lichtblauw helder. 

Helderglas met 

suspensie. Baby 

lichtblauwe kleur 
 

 

Blank blauw 

Industriële blauw 

grijze kleur. De kleur 

van argon. Dagwaarde 

is er niet men ziet een 

heldere glasbuis. 

Helder glas+zonder 

suspensie. 
 

 

Witblauw 

Blauwachtig wit. 

Witte kleur met hoge 

Celvin waarde 

(10000k). Dagwaarde 

is wit. IJsachtige kleur 

Heldere 

buis+suspensie 
 

 

Gifgroen 

De combinatie van 

geel glas met argon. 

Buitenkant geel met 

een gifgroene straal 

erdoor. Dagwaarde is 

helder geel. 
 

 

Super turkoois 

Helder glas met 

lichtgroene suspensie. 

Mooie blauwgroene 

kleur . Zeer intensieve 

kleur.  
 



 

Lichtgroen argon 

Vage lichtgroene 

kleur. Lichtgroen glas 

in combinatie met 

argon zonder 

suspensie  
 

 

Emerald argon 

Donkergroen glas in 

combinatie met argon 
 

 

Stoplichtgroen 

Helder glas met 

suspensie. Een felle 

groene kleur. Zelfde 

kleur als het stoplicht. 
 

 

Grasgroen 

Helder glas met 

suspensie standaard 

groen. Ook wel 

chinees groen daar 

deze kleur veel 

toegepast wordt bij 

Chinese restaurants. 
 

 

mosgroen 

Lichtgroen glas met 

suspensie standaard 

groen. De kleur als 

mos 
 

 

Monkergroen 

Donkergroen glas met 

standaard groen 

suspensie. zeer diepe 

meest donkergroene 

kleur. 
 



 

Mos groen geel 

De mooie mosgroene 

kleur maar dan met 

geel glas in combinatie 

met suspensie 

standaard groen. de 

dagwaarde is dus ook 

geel. 
 

 

Ananasgeel 

Geel glas in 

combinatie met helder 

witte suspensie. Dit 

geeft een hel gele 

kleur. 
 

 

Citroengeel 

geel glas in combinatie 

met gele suspensie. 

Dit geeft een diepe 

felgele kleur. 
 

 

Goudgeel 

Geel glas in 

combinatie met oranje 

suspensie. Dit geeft 

een warme gele kleur. 
 

 

Zonnebloemgeel 

Geel glas in 

combinatie met een 

warme witte 

suspensie. Deze kleur 

heet ook wel 

middengeel. 
 

 

Saffron 

Geel glas in 

combinatie met een 

oranje rode suspensie. 

Ook wel oranje geel. 
 



 

Oranje 

Helder glas met 

groene suspensie maar 

nu met neon gas 

gevuld. Dit geeft een 

zeer heldere oranje 

kleur. 
 

 

Vol oranje 

Oranje glas met rode 

suspensie. Geeft een 

diepe intense oranje 

kleur. 
 

 

Robijnrood argon 

Rood glas met rode 

suspensie. Diepe volle 

rode kleur met argon 

gevuld. 
 

 

Robijn rood neon 

rood glas met rode 

suspensie met neon 

gevuld. Diepe rode 

intense en briljante 

kleur. 
 

 

Blank rood 

Helder glas met neon 

gevuld. Dit is de kleur 

van puur neon zeer 

krachtige kleur met 

hoge lichtopbrengst. 
 

 

nachtblauw 

Helde glas met een 

nieuw fosfor. dit is een 

lichtblauwe kleur met 

een rode zweem 

erdoor. Zeer speciale 

kleur die gezien moet 

worden. 
 



 

violet 

Helder glas met 

suspensie violet. 

Standaard violet kleur. 
 

 

magenta 

Helder glas met 

suspensie. Een violet- 

achtige die meer de 

rode kant opzoekt. 
 

 

koraalrood 

Helder glas met rode 

suspensie. Roze rood-

achtige kleur. 
 

 

purperrood 

Helder glas met een 

lichtgele suspensie. 

Dit is een rode kleur 

die naar de paarse kant 

gaat 
 

 

zalmroze 

helder glas met 

suspensie die oud roze 

licht uitstraalt 
 

 

cyclaam 

Helder glas met 

suspensie blauw maar 

nu met neongas 

gevuld. Mooie 60er 

jaren kleur. 
 



 

supercyclaam 

Helder glas met 

suspensie en neongas.  

Dit is een zeer intense 

diepe kleur.  
 

 

wit 865 

Helder glas met 

suspensie. 

Wit(daglicht) 6500k 

met hoge 

lichtopbrengst.  
 

 

wit 850 

Helder glas met 

suspensie. Wit 5000k 

met hoge 

lichtopbrengst.  
 

 

wit 845 

Helder glas met 

suspensie. Wit(koel) 

4500k met hoge 

lichtopbrengst.  
 

 

wit 840 

Helder glas met 

suspensie. Wit 4000k 

met hoge 

lichtopbrengst.  
 

 

wit 830 

Helder glas met 

suspensie. Wit(warm) 

3000k met hoge 

lichtopbrengst.  
 



 

wit 42 

Helder glas met 

suspensie koelwit. Een 

van de meest gebruikte 

kleuren. Ook wel TL 

kleur 33. Hogere 

lichtopbrengst. 
 

 

wit 2900 

Helder glas met 

suspensie warmwit. 

Veel gebruikt in 

musea en 

architecturale 

verlichting. 
 

 


