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Jouw huis volgens vtwonen
vtwonen maakt je huis mooier en  
leefbaar. vtwonen biedt wooninspiratie, 
shopping- en stylingtips en zelfmaak-
ideeën. Met een eigen collectie fijne 
meubels en lampen, stoere vloeren, 
basic servies, kekke kussens en nog 
veel meer!
 
vtwonen is smaakmaker en stijlmeester, 
zowel offline als online. Altijd origineel 
en steeds one step ahead, met altijd een 
goede dosis inspiratie en DIY-ideeën. 
vtwonen kom je overal tegen: als tijd-
schrift, met specials en bookazines, op 
televisie en social media, met een app, 
een uitgebreide eigen vtwonen collec-
tie, online op vtwonen.nl, op Woonbeurs 
Amsterdam, als shop-in-shop op de 
winkelvloer en binnenkort zelfs als een 
nieuwbouwhuis, geheel – van binnen 
en van buiten – in vtwonen-stijl. vtwonen 
is meer dan wonen, het is een lifestyle-
merk. Alles wat met wonen te maken 
heeft, zoals verlichting, hoort daarbij. 
In de vtwonen collectie vind je mooie, 
stoere en functionele lampen waar je  
bij kunt lezen, werken en ontspannen. 
Laat je verrassen en inspireren! vtwonen 
prikkelt en brengt je op nieuwe ideeën. 
In een wereld met veel keuzes biedt 
vtwonen een helpende hand. Zo be-
spaar je tijd en het maakt het leven 
makkelijker. Want wonen is leven, 
genieten in je huis.

www.vtwonen.nl

tafellamp



Montage:
– Schakel de stroom uit.
 Montage voetplaat: schuif voorzichtig de framebuis in de voetplaat.
 
 Lichtbron indraaien. Stekker in het stopcontact en het is geregeld!
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Algemene veiligheidsvoorschriften:
- Volg en bewaar deze gebruiksaanwijziging.
- Schakel altijd eerst de stroom uit voor installatie of onderhoud.
- Gebruik het armatuur alleen binnenshuis.
- Gebruik dit product niet in vochtige of natte ruimtes.
- Raadpleeg een vakman in het geval van twijfel.

De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsel of 
schade als gevolg van een verkeerde toepassing van het armatuur.
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Replaceable (LED only) light source
by an end-user


