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Mix & match kleuren met de Piculet van Philips  
 
Levendige armaturen voegen een hedendaags kleurentrekje 
toe aan uw woning 
 
Brussel, België – Philips introduceert de Piculet van Lirio by 
Philips, een nieuwe reeks lampen die tijdloze charme 
combineren met een moderne vormgeving die past in elk 
interieur. Geïnspireerd door de karakteristieke vorm en bewegingen van spechten, biedt 
de Piculet een minimalistisch design en een warm licht, wat uw huis een frisse en 
moderne look verleent.  
 
Speelse en kleurrijke vormgeving 
De Piculet, verkrijgbaar als tafel- en vloerlamp, is vervaardigd met materialen van hoge 
kwaliteit en is verkrijgbaar in een diversiteit van zachte tinten die zijn afgewerkt in een 
luxe hoogglans. Dankzij zijn unieke mix & match-stijl kunnen de kop en de voet van de 
lamp eenvoudig losgenomen en opnieuw verbonden worden, wat u in 
staat stelt een kop in de ene kleur te combineren met een voet in de 
andere kleur. U kunt zelfs creatief worden met een duo van tafel- en 
vloerlamp om uw woning te voorzien van een gepersonaliseerd 
verlichtingsplan – en een vleugje kleur! 
 
Zacht, warm licht 
De Piculet-collectie presenteert trots de nieuwste innovaties in 
verlichtingsfuncties, met wit LED-licht van Philips-kwaliteit. Het licht wordt 
geproduceerd door een LED-module die elke dag weer een gastvrije en 
warme sfeer schept. 
 
Piculet 
De Piculet, vernoemd naar het kleinste lid van de spechtenfamilie, heeft charmante 
eigenschappen die aansluiten bij de hedendaagse smaak. Hij is niet alleen verkrijgbaar 
in zes pure tinten – Black Moon, Abyss, Buttercup, Coral, Taupe en Snow White – en 
een inspirerend verlichtingsontwerp, maar wordt ook geleverd in een fraaie, klassieke 
geschenkdoos, wat hem tot een ideaal cadeau voor vrienden en familie maakt. 
 
Piculet vloerlamp 
De leeslamp heeft de kenmerkende kop en de compacte eigenschappen van de Piculet-
reeks, maar staat hoog op een slanke paal als aanvulling op een bank of leesstoel. De 
Piculet vloerlamp, verkrijgbaar in Black Moon, Snow White en Taupe, verandert een 
donkere, ongebruikte hoek in een ruimte waar u kunt ontspannen en opladen. 
 
  



Trend-indicator 
Het combineren van contrasterende kleuren met een minimalistisch design is een 
gemakkelijke manier om een moderne look te realiseren. Mengen en combineren van 
'kleurenblokken' helpt u een uniek interieur te verkrijgen.  
 
Toptip 
Wees niet bang om kleuren op een onconventionele manier te mengen en te 
combineren. Voor een modern gevoel kunt u twee Piculet-designs combineren om een 
opvallend effect te verkrijgen – bijvoorbeeld Buttercup en Coral. Voor een meer subtiele 
benadering van het interieur kunt u het 'color blocking'-effect balanceren door in dezelfde 
ruimte twee neutraal gekleurde maar contrasterende ontwerpen van de Piculet te 
gebruiken.  
 
Adviesverkoopprijs: vanaf 89,95€ 
 
Piculet: belangrijkste eigenschappen 

 Vervaardigd van hoge-kwaliteit ABS 

 Heeft een matte voet en een hoogglanzende kop 

 De LED-module produceert warm licht van 2700 K 

 De Piculet is verkrijgbaar in zes kleuren: Black Moon, Abyss, Buttercup, Coral, 
Taupe & Snow White. 

 De Piculet vloerlamp is verkrijgbaar in drie kleuren: Black Moon, Taupe & Snow 
White. 
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Philips Customer Care Center, tel. 00800 7445 4775 
 
Over Koninklijke Philips N.V.: 
Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) stelt zich als gediversifieerde 
onderneming actief op het gebied van “Gezondheid & Welzijn” tot doel het leven van de 
mensen te verbeteren door zinvolle innovaties op het vlak van gezondheid, lifestyle en 
verlichting. Philips, met hoofdkantoor in Nederland, behaalde een omzet van 24,8 miljard 
EUR in 2012 en stelt ongeveer 114.000 personen tewerk met verkoop en diensten in 
meer dan 100 landen. De onderneming is marktleider op het gebied van cardiale zorg, 
acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe 
verlichtingstoepassingen, alsmede op het gebied van scheerapparaten, haartrimmers en 
mondverzorgingsproducten. 
Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter. 
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