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De Luminara kaarsen maken gebruik van de “Moving 
Flame”-technologie, geïnspireerd door de kaarsen die 
gebruikt worden in het Haunted Mansion thema park 
van . Het indrukwekkende vlam effect en de 
echte wax maakt dat Luminara kaarsen praktisch niet 
te onderscheiden zijn van traditionele kaarsen.

De gepatenteerde Luminara kaarsen zijn geschikt 
voor elke locatie waar u echte kaarsen zou gebruiken, 
alsook op plaatsen waar u gewoonlijk niet in staat zou 
zijn om een conventionele kaars te plaatsen.  
Simpel maar elegant, het is de perfecte keuze als u 
een veilige, maar gezellige warme sfeer wilt  
van kaarslicht. 

Een hele reeks van commerciële en privé-omgevingen 
kunnen dankzij Luminara genieten van veilig, mooi  
en handig kaarslicht. 

“Moving Flame 
kaarsen worden 
overal geplaatst,
zonder de risico’s 
van traditionele 

kaarsen”



Standaard zijn de Luminara kaarsen gemaakt van echte 
wax in verschillende kleuren en afwerkingen.

Alle Luminara kaarsen zijn voorzien van de Timer Switch. 
Deze maakt het mogelijk de kaars na 5 uren te laten 
doven en ze de volgende dag op hetzelfde tijdstip weer 
te laten branden. Deze cyclus herhaalt zich dagelijks. Bo-
vendien kunnen alle Luminara kaarsen aan- of uitgescha-
keld worden d.m.v. een afstandsbediening, wat plaatsing 
op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk maakt.  
Ook de Timer Switch kan via de afstandsbediening 
bediend worden.

   GESCHIKT VOOR GEBRUIK IN:
• Huiselijke sfeer (Luminara is kind- en huisdiervriendelijk)
• Restaurants, hotels en evenementen (romantische en veilige ambiance)
• Woonzorgcentra voor bejaarden
• Theaters, filmlocaties
• Boten (van cruiseschepen tot kleine jachten) 
• Tuinen (de wind zal ze niet uit blazen)
• Kuuroorden (Ontspannen sfeer zonder risico)
• Winkels



2 AA Alkaline 

± 120 uur

Beschikbaar in 3 hoogtes: 
13 cm - 18 cm - 23 cm

ø 8 cm
INDOOR

LUMINARA CLASSIC

IVOOR ROOD

BESCHIKBARE KLEUREN

GOUD Zilver

• Authentieke wax
• Time Switch mogelijkheid: 5 uur aan / 19 uur uit
• Afstandsbediening (optioneel)

AF
ST

AN

DSBEDIENING
•  OPTIONEEL  •



IVOOR

LUMINARA VINTAGE

BESCHIKBARE KLEUR:

LUMINARA CLASSIC
• Authentieke wax met “Vintage” afwerking
• Time Switch mogelijkheid: 5 uur aan / 19 uur uit
• Afstandsbediening (optioneel)

• Authentieke wax 
• Time Switch mogelijkheid: 5 uur aan / 19 uur uit
• Afstandsbediening (optioneel)

2 D Alkaline 

± 500 uur

Beschikbaar in 3 hoogtes: 
13 cm - 18 cm - 23 cm

ø 9 cm
INDOOR

WIT TAUPE

BESCHIKBARE KLEUREN

AUBERGINE

2 D Alkaline 

± 500 uur

Beschikbaar in 3 hoogtes: 
13 cm - 18 cm - 23 cm

ø 9 cm
INDOOR

AF
ST

AN

DSBEDIENING
•  OPTIONEEL  •

AF
ST

AN

DSBEDIENING
•  OPTIONEEL  •



LUMINARA 
BOOMSTAM

LUMINARA 
CLASSIC

• Authentieke wax
• Met boomstam motief
• Time Switch mogelijkheid:  

5 uur aan / 19 uur uit
• Afstandsbediening (optioneel)

• Authentieke wax 
• Time Switch mogelijkheid:  

5 uur aan / 19 uur uit
• Afstandsbediening (optioneel)

2 D Alkaline 

± 500 uur

Beschikbaar in 3 hoogtes: 
13 cm - 18 cm - 23 cm

ø 10 cm
INDOOR

BERKENSCHORS

AF
ST

AN

DSBEDIENING
•  OPTIONEEL  •

AF
ST

AN

DSBEDIENING
•  OPTIONEEL  •

IVOOR ROOD

BESCHIKBARE KLEUREN



2 D Alkaline 

± 500 uur

Beschikbaar in 3 hoogtes: 
13 cm - 18 cm - 23 cm

ø 9 cm
OUTDOOR

LUMINARA OUTDOOR

IVOOR

BESCHIKBARE KLEUR:

De buitenzijde is gemaakt van een speciale weerbestendige 
kunststof die wax nabootst, hierdoor is de kaars beter bestand 
tegen vuil, vocht, zonlicht en temperatuursverschillen. 

• PVC
• Weerbestendig (IP 44)
• Time Switch mogelijkheid:  

5 uur aan / 19 uur uit
• Afstandsbediening 

(optioneel)

AF
ST

AN

DSBEDIENING
•  OPTIONEEL  •



LUMINARA 
VOTIVE

LUMINARA 
CUBE

• Duo pack
• PVC
• Kleur: Ivoor
• Time Switch mogelijkheid:  

5 uur aan / 19 uur uit
• Afstandsbediening (optioneel)

• Authentieke wax 
•  Kleur: Ivoor
• Time Switch mogelijkheid:  

5 uur aan / 19 uur uit
• Afstandsbediening  

(optioneel)

2 AA Alkaline 

± 120 uur

hoogte: 10,5 cm

ø 4 cm
INDOOR

2 D Alkaline 

± 500 uur

hoogte: 11 cm 

11 x 11 cm
INDOOR

Met een stijlvol design, heeft de 
vierkante kaars een eigentijdse look, 
die geschikt is voor elk interieur. 

Voortbouwend op het succes van zijn 
grote broer, de Luminara Classic kaars, 
introduceren we een kleiner formaat  
met een geminiaturiseerd mechanisme.

AF
ST

AN

DSBEDIENING
•  OPTIONEEL  • AF

ST
AN

DSBEDIENING
•  OPTIONEEL  •



2 AA Alkaline 

± 120 uur

Ø 2,5 cm - hoogte: 23 cm

Taper
INDOOR

LUMINARA TAPER

• PVC
• Kleur: Ivoor
• Time Switch mogelijkheid: 5 uur aan / 19 uur uit
• Afstandsbediening (niet bijgeleverd)

Een nieuwkomer in het gamma Luminara: de Moving 
Flame Taper. Met een geminiaturiseerd mechanisme 
is de “Moving Flame”-techniek ook in deze taper 
kaarsen aanwezig.

AF
ST

AN

DSBEDIENING
•  OPTIONEEL  •



LUMINARA RECHARGEABLE

• 2 tot 4 kaarsjes 
• Modern vormgegeven oplaadstation (incl.)
• USB kabel (incl.)
• Afstandsbediening (incl.)

rechargeable 

14 uren brandtijd  
10 uren opladen 

6 cm

ø 4 cm
INDOOR

Oplaadstation 2 kaarsjes Oplaadstation 4 kaarsjes

AF
ST

AN

DSBEDIENING
•  INCLUSIEF  •



SMART FLAME 360°

CLASSIC
• Authentieke wax - Kleur: Ivoor
•  Afstandsbediening (optioneel)

FUNCTIE AFSTANDSBEDIENING
•  Timer Switch mogelijkheid:  

branden gedurende 5u / 8u / 12u
• 3 lichtintensiteiten
• Flikker ON/OFF modus

Van alle innovaties die we de voorbije jaren op punt gesteld 
hebben, is de Smart Flame de meest sensationele. De Smart 
Flame technologie is een combinatie van het beste van Smart 
Candle en Luminara in één en dezelfde kaars: het willekeurig 
geflikker en de natuurlijke beweging van een natuurlijke vlam.
De Smart Flame technologie bestaat in de vorm van een 
klassieke stompkaars en als taper.

TAPER
• Pvc - Kleur: Ivoor
•  Afstandsbediening (optioneel)

2 C Alkaline 

± 350 uur

Beschikbaar in 3 hoogtes: 
11,5 cm - 16,5 cm - 21,5 cm

CLASSIC - INDOOR - Ø 8 cm

TAPER - INDOOR - Ø 2,5 cm

2 AA Alkaline 

± 100 uur

Ø 2,5 cm  
hoogte: 23,5 cm

AF
ST

AN

DSBEDIENING
•  OPTIONEEL  •



2 AA Alkaline 

± 250 uur

Beschikbaar in 3 hoogtes: 
12,5 cm - 17,5 cm - 22 cm

SMART CANDLE WAX DRIP

• Authentieke wax
• Kleur: Ivoor
• Mogelijkheid om op lichtnet  aan te sluiten 

d.m.v. “Low Voltage Systeem” (optioneel)

Deze klassieke stompkaarsen van Smart Candle zijn gemaakt 
van echte wax, met een druipend effect. De kaarsen zijn 
uitgerust met de ‘flicker without a flame’ technologie, 
waardoor u op een veilige manier kan genieten  
van  gezellig kaarslicht.

ø 8 cm
INDOOR



SMART CANDLE TAPER

Drip Heavy Drip Vintage

2 AA Alkaline 

± 200 uur

Ø 2,1 cm - h: 21,5 / 25 cm

2 AA Alkaline 

± 200 uur

Ø 2,4 cm  - h: 28,5 cm

2 AAA Alkaline 

± 85 uur

Ø 2,2 cm  - h: 27 cm

DRIP

HEAVY DRIP

DRIP

HEAVY DRIP
• Rechte kaars met heavy druipeffect
• Silicone
• Kleur: Ivoor  - Vlamkleur: Candle Light

DRIP
• Rechte kaars met druipeffect
• PVC
• Kleur: Ivoor  - Vlamkleur: Warm Wit

Gebruikt de Smart Candle technologie (Flicker without a 
Flame) die het effect geeft van een flikkerende vlam. De 
kaars wordt aangestoken door de vlam in te drukken.

VINTAGE
• Elegante taper kaars met klassieke konische vorm
• Silicone
•  Kleur: Ivoor  - Vlamkleur: Candle Light



rechargeable

14 uren brandtijd 
10 uren opladen

6 cm

SMART CANDLE RECHARGEABLE

• 2 tot 4 kaarsjes
• Oplaadstation (incl)
• USB kabel (incl)
• Afstandsbediening (incl)

Kaarsen uitgerust met de ‘flicker without a flame’ technologie, 
waardoor u op een veilige manier kan genieten van gezellig 
kaarslicht. 

AF
ST

AN

DSBEDIENING
•  INCLUSIEF  •

ø 4 cm
INDOOR



Luminara & Smart Candle  
distributed by Stripes & Dots

Ooststatiestraat 11
B - 2550 Kontich

www.luminara-benelux.eu 
www.smartcandle-benelux.eu

Mail: stripesanddots@ymail.com
GSM: +32 (0) 474 655 804
Tel: +32 (0)3 290 55 75

BTW: BE 0809.261.793


