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Das gute Licht.



Onze nieuwe producten voor 2022 zijn toonaangevend 

en ontwikkeld voor de hoge eisen en wensen van onze 

klanten. 

Het BEGA assortiment maakt een verlichtingsplanning 

van de hoogste kwaliteit uit één collectie mogelijk.  

De producten zijn optimaal op elkaar afgestemd, duur

zaam en met een ongekende keuze aan armaturen. 

In deze brochure geven we u graag een compact over

zicht van onze nieuwe producten van 2022. 

Ontdek nieuwe vormen, efficiënte lichttechniek en een 

nog groter productaanbod voor uw verlichtingsprojecten.

Vanaf nu zijn alle producten ook op onze website  

te vinden. Gebruik voor het snel opvragen van meer  

informatie de aangegeven webcodes van de producten. 

Innovationen – 
made by BEGA

https://www.bega.com


15°

50°

Diepstralers nu nieuw  
met zoomoptiek
Met het nieuwe BEGA zoomoptiek maken 

wij in onze plafondinbouw en plafond

opbouwarmaturen individueel instelbare 

halve bundelbreedtes mogelijk. 

Door het draaien van de lens en de 

reflector zijn de planmatig gewenste halve 

bundelbreedtes van 15°– 50° traploos in  

te stellen – zelfs in ingebouwde en aange

sloten toestand.

 P 0372

 P 0327

 P 0294

 P 0377

https://www.bega.com/P0327
https://www.bega.com/P0377
https://www.bega.com/P0372
https://www.bega.com/P0294




Geminimaliseerd 
strooilichtaandeel  
voor niet-verblindende 
lichtaccenten
Speciaal voor situaties, waarin technische armaturen met 

een zo laag mogelijk strooilichtaandeel nodig zijn, hebben 

we een nieuw optisch systeem ontwikkeld. 

Deze symmetrischgefocuste lichtsterkteverdeling passen 

wij toe in onze plafondinbouwen opbouwarmatu ren. Ook 

worden deze toegepast in twee grondinbouwarmaturen – 

voor gegarandeerd maximaal zichtcomfort.  P 0379

 P 0374

 P 0373

 P 0343

https://www.bega.com/P0374
https://www.bega.com/P0343
https://www.bega.com/P0379
https://www.bega.com/P0373




De nieuwe Gobo-schijnwerper, 
technisch compact en zeer 
krachtig
De nieuwe BEGA Goboschijnwerper voor de projectie  

van logo’s, teksten en afbeeldingen overtuigen 

economisch met hun design.

Een uiterst efficiënt verlichtingsgereedschap voor 

nauwkeurige grafische lichteffecten.

Afmetingen 

Ø 145 · 175 mm

Uitstralingshoek instelbaar 

10°– 30°

Bevestiging 

Montagedoos of  

aansluitnippel G 1/2"

RGBW

 P 0383

https://www.bega.com/P0383
https://www.bega.com/P0383






Compacte schijnwerpers 
reloaded – beter dan ooit 
Met vijf afmetingen, een armaturenlichtstroom van 

maximaal 9200 lumen en het bekende omvangrijke 

assortiment accessoires is de BEGA compacte 

schijnwerper een specialist voor allerlei soorten 

illuminaties.

Uiterst efficiënte optische systemen met gemini

maliseerd strooilicht en de beschikbaarheid van 

BEGA zoomoptieken maken hem tot het perfecte 

lichttechnische gereedschap.

Afmetingen 

Ø 100 · 120 · 150 · 180 · 255 mm

Armaturenlichtstroom 

560 – 9200 lm

 P 0380

https://www.bega.com/P0380
https://www.bega.com/P0380


Deze nieuwe BEGA onderwater

schijnwerper is toonaangevend 

wat betreft materiaalkwaliteit en 

lichttechniek. 

Intensief onderzoek en talrijke 

tests resulteerden in het gebruik 

van een nieuwe loodvrije, zee

waterbestendige messing  

gietlegering met een toelating 

voor toepassing in drinkwater. 

Dankzij BEGA Hybrid Optics® 

worden lichtstromen van meer  

dan 5000 lumen bereikt, naar 

keuze met halve bundelbreedtes 

van 24° of 64°.

Afmetingen 

Ø 230 mm

Armaturenlichtstroom 

2400 – 5100 lm

RGBW

Hightech onder water



 P 0387

https://www.bega.com/P0387




BEGA UniLink

Individueel en  
universeel inzetbaar
Het afgeschermde licht van dit nieuwe 

verplaatsbare tuinarmatuur creëert, volledig 

flexibel dankzij BEGA UniLink, sfeervolle 

lichtpunten in de privétuin.

Afmetingen 
Ø 200 mm 

h 520 · 1020 mm

Armaturenlichtstroom 
570 lm  P 0347

https://www.bega.com/P0347
https://www.bega.com/P0347


Collectie BOOM

Geheel nieuwe facetten:  
kleurtoon brons
Veel van onze tuinarmaturen zijn in een nieuwe 

kleurtoon verkrijgbaar: brons. Het lakwerk in 

zeer weerbestendige gelaagde opbouw heeft 

de uitstraling en het gevoel van gegoten brons.

 P 0420 · P 0397

 P 0363  P 0349

https://www.bega.com/P0420
https://www.bega.com/P0397
https://www.bega.com/P0363
https://www.bega.com/P0349


 P 0398  P 0423  P 0458  P 0399

https://www.bega.com/P0458
https://www.bega.com/P0423
https://www.bega.com/P0398
https://www.bega.com/P0399




Ter bescherming van 
nachtvlinders
Dit nieuwe opzetarmatuur is de oplossing  

voor vele actuele eisen op het gebied van 

lichtplanning. 

Met een lichtstroomaandeel van minder dan 

1% in de bovenste helft draagt het bij aan het 

behoud van de duisternis van de nachtelijke 

hemel. 

Dankzij twee lichtsterkteverdelingen is het 

veelal een optimale oplossing voor openbare 

ruimtes. Optioneel is het armatuur ook 

verkrijgbaar met Zhagainterface.

Afmetingen 
Ø 550 mm

Armaturenlichtstroom 
2400 · 3000 lm

 P 0385

https://www.bega.com/P0385
https://www.bega.com/P0385


3000 K 1800 K



Insectenvriendelijke 
verlichting:  
onze BugSaver-
technologie 
Bij BEGA BugSaver opzetarmaturen kan met 

behulp van de bijpassende stuurapparaten de 

standaard LEDkleurtemperatuur van 3000 kelvin 

worden omgeschakeld naar 1800 kelvin met een 

verlaagd aandeel blauw licht. 

Dit licht, geproduceerd door met fosfor omgezet 

amber, helpt de habitat van insecten die ’s nachts 

actief zijn te beschermen.

 P 0421  P 0369

BugSaverstuurapparaten 

voor het wijzigen van de 

kleurtemperatuur en voor 

vermogensreductie 

https://www.bega.com/P0421
https://www.bega.com/P0369




Collectie BOOM

Een klassieker  
in een nieuwe uitvoering
Deze wandarmaturen in ronde en vierkante basisvorm 

herinterpreteren de traditionele lantaarn: in een strak 

design en met de nieuwste LEDtechniek. Op moderne 

en innovatieve wijze vormen ze een brug naar hun 

historische voorbeelden.

Afmetingen 
9 145 mm · Ø 165 mm

Armaturenlichtstroom 
950 · 1150 lm  P 0351

https://www.bega.com/P0351
https://www.bega.com/P0351


Collectie BOOM

Iconische vorm  
met speelse lichttechniek
Met de combinatie van creatieve lichttechnologie  
en een traditioneel silhouet zijn deze wandarmaturen 
geschikt voor zowel de toepassing in historische als  
in moderne architectuur. 

De wandarmaturen in ronde en vierkante basisvorm 

bieden we bovendien aan in een bronskleur.

Afmetingen 
9 145 mm · Ø 165 mm

Armaturenlichtstroom 
950 · 1150 lm  P 0323

https://www.bega.com/P0323
https://www.bega.com/P0323






Laat u inspireren door onze 
nieuwe lichtoplossingen 
voor binnenshuis.



15°– 55°

Diepstralers nu nieuw  
met zoomoptiek
Met het nieuwe BEGA zoomoptiek maken wij in onze 

plafondinbouw- en plafondopbouwarmaturen individueel 

instelbare halve bundelbreedtes mogelijk. 

Door het draaien van de lens- en reflectoreenheid zijn  

de gewenste halve bundelbreedtes van 15°– 55° traploos  

in te stellen.



Afmetingen 

Ø 140 · 155 mm

Armaturenlichtstroom 

840 –1550 lm

Afmetingen 

Ø 90 · 120 · 135 mm

Armaturenlichtstroom 

370 – 2000 lm

 P 0173  P 0211

https://www.bega.com/P0173
https://www.bega.com/P0173
https://www.bega.com/P0211
https://www.bega.com/P0211


Perfecte serie  
voor volledige flexibiliteit
Met de BEGA stroomrailstralers beschikt u over  

een krachtig assortiment armaturen voor integratie  

in 3-fasen-Eurostandard-Plus®-stroomrailsystemen.

Kies uit het brede en veelzijdige spectrum aan 

lichtopbrengsten en lichtsterkteverdelingen de 

geschikte stralers voor uw toepassingen – met  

3000 of 4000 kelvin, Tunable White of RGBW  

met lichtopbrengsten van maximaal 3800 lumen.

 P 0261  P 0136

https://www.bega.com/P0261
https://www.bega.com/P0136


 P 0263  P 0201

https://www.bega.com/P0263
https://www.bega.com/P0201




Technisch  
en multifunctioneel –  
de nieuwe vlakstraler
Deze nieuwe rechthoekige stroomrailstraler  

met adapter voor 3-fasen-Eurostandard-Plus®-

stroomrailsystemen realiseert met zijn twee 

lichtsterkteverdelingen een zeer gelijkmatige 

verlichting van grote oppervlakken.

Afmetingen 
9 95 · 130 mm

Armaturenlichtstroom 

1600 – 3100 lm  P 0201

https://www.bega.com/P0261
https://www.bega.com/P0261




Door de natuur geïnspireerd
Deze glazen, die zijn geïnspireerd door kiezelstenen aan 

zee, fascineren de toeschouwer – met name wanneer ze 

ogenschijnlijk licht en speels de ruimte verlichten. 

Met twee verschillende vormen in telkens twee afmetingen 

zijn ontelbare arrangementen mogelijk – al bijna even 

willekeurig als de kiezelstenen aan zee. En verlicht vele 

malen mooier.

Afmetingen 

355 – 525 mm

Armaturenlichtstroom 

950 · 2400 lm  P 0251

https://www.bega.com/P0251
https://www.bega.com/P0251


Nauwkeurig in vorm  
met classificatie IP 44
Lineair licht met zeer fijne lijnen in drie lengtes. 

De armaturen, die volgens VDE 0100 geschikt 

zijn voor de verlichting van badkamers, zorgen 

zowel bij verticale als horizontale montage voor 

hoog zichtcomfort – en dat niet alleen in de 

badkamer.

Lengte 

600 · 800 · 1000 mm

Armaturenlichtstroom 

2600 – 4400 lm

 P 0101

https://www.bega.com/P0101
https://www.bega.com/P0101






STUDIO LINE

Grenzeloze  
creatieve vrijheid
Armaturen, die behalve een zuivere verlich

tingsfunctie, ook indrukwekkende design

taken overnemen. Het zijn armaturen en 

lichtobjecten tegelijk en ze overtuigen zowel 

met hun lichteffect als met hun hoogwaardige 

materiaalkwaliteit.

Afmetingen 

Ø 500 · 700 mm

Armaturenlichtstroom 

260 – 400 lm  P 0159

https://www.bega.com/P0159
https://www.bega.com/P0159




STUDIO LINE

Verlichte spiegels –  
Armaturen met 
meerwaarde
Armatuur, lichtobject en spiegel – zelfs  

als afzonderlijk object al een fascinerende 

combinatie. 

Bij de meervoudige montage vangen ze  

in onverlichte toestand de omgeving op  

en inspireren ze door de diversiteit en de 

willekeur van de gereflecteerde beelden. 

Afmetingen 

Ø 500 · 700 mm

Armaturenlichtstroom 

1170 – 2870 lm  P 0191

https://www.bega.com/P0191
https://www.bega.com/P0191




STUDIO LINE

Licht, dat  
sfeer schept
Armaturen, die herinneren aan traditionele 

vormen, maar die zich toch laten zien als 

klassiekers in een nieuwe uitvoering.  

De lichtuittreding naar boven en beneden 

zorgt samen met de onconventionele 

wandhouder voor buitengewone accenten.

Lengte 

435 mm

Armaturenlichtstroom 

1020 · 1100 lm  P 0233

https://www.bega.com/P0233
https://www.bega.com/P0233


Lineair licht  
naar boven en beneden 
Twee pendelarmaturen in buitengewone 

lengtes zijn verkrijgbaar in twee uitvoeringen: 

rechtlijnig met rechthoekige doorsnede of 

met concave zijvlakken.

In beide uitvoeringen wordt het licht zacht en 

gelijkmatig verdeeld door een lichtstrooiende 

siliconen diffusor, die in het armatuurprofiel 

is ingebed.

Lengte 

770 · 1170 · 1870 mm

Armaturenlichtstroom 

1340 – 6425 lm

 P 0170

 P 0157

https://www.bega.com/P0170
https://www.bega.com/P0157




 P 0151 P 0110

https://www.bega.com/P0110
https://www.bega.com/P0151
https://www.bega.com/P0110


Lineair licht voor de wand
Twee wandarmaturen, die hun licht door middel 

van een ingebedde lichtstrooiende siliconen 

diffusor – afhankelijk van het type – in een of twee 

richtingen op het montagevlak afgeven. De naar 

voren afgeschermde armaturen hebben een 

geringe voorsprong en ontwikkelen, afzonderlijk  

of in groepen, een hele bijzondere esthetiek op  

de wand.

Lengte 

740 · 1140 · 1840 mm

Armaturenlichtstroom 

960 – 7070 lm

https://www.bega.com/P0110
https://www.bega.com/P0151




STUDIO LINE

Klassiek design  
met delicate accenten
Deze armaturen maken deel uit van ons systeempendel

armaturenprogramma. De klassieke vorm wordt door  

de lichtuittreding aan beide zijden uitgebreid met nieuwe 

accenten.

De veelzijdige installatiecomponenten van onze systeem

pendelarmaturen maken maximale flexibiliteit bij de  

montage aan allerlei soorten plafonds en in stroom rail

systemen mogelijk.

Lengte 

Ø 215 mm

Armaturenlichtstroom 

1860 – 1970 lm  P 0243

https://www.bega.com/P0243
https://www.bega.com/P0243




STUDIO LINE

Systeempendelarmaturen
Het contrast tussen de buitenkleur en metaal

achtige binnenkleur is bij deze pendelarmaturen 

bijzonder opvallend. De metalen armatuurhuizen 

schermen het naar beneden gerichte licht af. 

Een deel van het licht treedt naar boven uit en 

accentueert zo de vorm van het armatuur.

De veelzijdige installatiecomponenten van onze 

systeempendelarmaturen maken maximale  

flexibiliteit bij de montage aan allerlei soorten 

plafonds en in stroomrailsystemen mogelijk.

Afmetingen 

Ø 190 · 230 mm

Armaturenlichtstroom 

605 – 1160 lm

 P 0144

https://www.bega.com/P0144
https://www.bega.com/P0144


STUDIO LINE

Systeempendelarmaturen
Deze nieuwe slanke pendelarmaturen scoren met 

bijzonder weinig strooilicht. De extra lichtuittreding 

aan de bovenkant maakt het contrast tussen de 

buitenkleur en metaalachtige binnenkleur duidelijk 

zichtbaar.

De veelzijdige installatiecomponenten van onze 

systeempendelarmaturen maken maximale 

flexibiliteit bij de montage aan allerlei soorten 

plafonds en in stroomrailsystemen mogelijk.

Afmetingen 

Ø 160 · 195 mm

Armaturenlichtstroom 

550 – 1060 lm  P 0176

https://www.bega.com/P0176
https://www.bega.com/P0176






Vrijstralende 
systeempendelarmaturen
Het licht van deze vrijstralende pendelarmaturen 

zorgt voor een bijzonder goede verlichting van 

de ruimte. De krachtige armaturen geven even

veel licht naar boven op het plafond als naar 

beneden op de vloer. 

Er is ook een uitvoering met geïntegreerde diep

straler, die de verlichtingssterkte op de opper

vlakken onder het armatuur verhoogt.

De veelzijdige installatiecomponenten van onze 

systeempendelarmaturen maken maximale 

flexibiliteit bij de montage aan allerlei soorten 

plafonds en in stroomrailsystemen mogelijk.

Afmetingen 

Ø 250 · 350 mm

Armaturenlichtstroom 

2400 – 4300 lm

 P 0266

https://www.bega.com/P0266


Vrijstralende en  
diepstralende alleskunners 
Deze nieuwe bolvormige pendelarmaturen breiden  

de klassieke decoratieve vorm uit met een extra  

technische functie. Deze omvat zowel een vrijstralend 

lichtaandeel voor een grote verticale verlichtingssterkte 

en extra diepstralend licht voor een grote verlichtings

sterkte onder de armaturen.

Een lichtuittreding aan de bovenkant breidt de  

toepassingsmogelijkheden uit.

Afmetingen 

Ø 450 · 550 · 650 mm

Armaturenlichtstroom 

7690 – 18 520 lm  P 0145

https://www.bega.com/P0145
https://www.bega.com/P0145






STUDIO LINE

Staande vloerlampen voor 
veelzijdig gebruik
Deze nieuwe staande vloerlampen creëren met hun 

lichtuittreding naar boven en beneden tegelijkertijd 

licht en sfeer.

Het fascinerende samenspel van diverse kleuren

combinaties van onze armaturen van de serie 

STUDIO LINE overtuigt in elke sfeer.

Afmetingen 

Ø 215 mm

Armaturenlichtstroom 

1295 · 1355 lm  P 0230

https://www.bega.com/P0230
https://www.bega.com/P0230


STUDIO LINE

Ringkronen –  
in een nieuwe interpretatie
Ringkronen zijn armaturen die overdag alleen al door hun  

afmetingen de sfeer in een ruimte bepalen. In verlichte toestand 

ontplooien ze hun fascinerende effect volledig. 

Onze nieuwe ringkronenpendelarmaturen uit de serie STUDIO 

LINE maken niet alleen indruk met hun enorme capaciteit, maar 

ook met hoogwaardige materiaalkwaliteit en diversiteit.

Afmetingen 

Ø 2000 mm

Armaturenlichtstroom 

17 880 – 19 560 lm  P 0225

https://www.bega.com/P0225
https://www.bega.com/P0225




connect.bega.com

Professionele lichtbesturing wordt nu eenvoudiger 
dan ooit – op elke plaats, vanaf elke plaats.  
Want BEGA Connect brengt uw verlichtingsinstal-
latie in de cloud. Bijzonder praktisch: de BEGA Air 
Connector brengt dankzij Narrowband-IoT de 
noodzakelijke internetverbinding meteen mee. 

OVERAL GEMAKKELIJK. 
GEMAKKELIJK OVERAL.

https://connect.bega.com


Wijzigingen in techniek en uitvoering behouden wij ons voor. 
Druktechnisch bepaalde kleurafwijkingen zijn mogelijk. 

© BEGA  ·  2022
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