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Bruut’d is een jong Rotterdams label met diverse 

verlichtingsarmaturen. Onze producten zijn 

gemaakt van duurzaam PET-vilt en worden 

geproduceerd in samenwerking met Nederlandse 

ondernemers.
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Lumifelt





De mogelijkheden 
oneindig. Zelfs een 
model met twee kleuren 
is mogelijk.

Heeft u een specifieke 
wens? Vraag ons naar 
de mogelijkheden.

Dit product wordt op 
maat gemaakt. 

Lumifelt 
One
Artikelnummer:   LF01-BL-4020
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Ophangoog 4,0 W 2100 K LED 3 jaar
garantie E27

B1 NRC 0.85

25.000 H 320 LM Dimbaar PET-vilt Brand
vertragend

Geluids
dempend

De Lumifelt bestaat hoofdzakelijk uit PET-vilt, een 

materiaal dat wordt geproduceerd van PET -flessen uit de 

wereldzeeën. Hierdoor is het een milieuvriendelijk product. 

Door de warme lichtkleur en de uitstraling van het licht, is 

deze hanglamp zeer geschikt om een ruimte een sfeervolle, 

warme uitstraling te geven. Er is keuze uit 28 verschillende 

kleuren vilt, waardoor het uiterlijk van de lamp kan worden 

aangepast aan de huisstijl of omgeving.

Duurzaam & sfeervol

Afmetingen: 350(d) x 500(h) mm



Lumifelt 
Two
Artikelnummer:   LF02-BL-4020

De mogelijkheden 
oneindig. Zelfs een 
model met twee kleuren 
is mogelijk.

Heeft u een specifieke 
wens? Vraag ons naar 
de mogelijkheden.

Dit product wordt op 
maat gemaakt. 
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De Lumifelt Two, het kleine broertje van… Door de wat 

kleinere afmetingen past deze lamp in ieder interieur. 

Hij is makkelijk te combineren met een van de andere 

modellen, een veelvoud van zichzelf of alleen. Door de juiste 

combinatie van elektra componenten in wit of zwart met 

een van de kleuren vilt, zet de lamp de puntjes op de i in uw 

ruimte.

Passend in ieder interieur

Afmetingen: 300(d) x 300(h) mm

Ophangoog 4,0 W 2100 K LED 3 jaar
garantie E27

B1 NRC 0.85

25.000 H 320 LM Dimbaar PET-vilt Brand
vertragend

Geluids
dempend



Lumifelt 
Two XL
Artikelnummer:   LF02XL-BL-4020

De mogelijkheden 
oneindig. Zelfs een 
model met twee kleuren 
is mogelijk.

Heeft u een specifieke 
wens? Vraag ons naar 
de mogelijkheden.

Dit product wordt op 
maat gemaakt. 
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De Lumifelt Two XL is een van de grootste modellen uit 

de serie. De grootte van de lamp maakt dat hij geschikt is 

voor wat grotere ruimtes, bijvoorbeeld boven een (ronde) 

vergadertafel. De ribben hebben exact dezelfde vorm als de 

Lumifelt Two, waardoor ze samen voor eenheid in de ruimte 

zorgen wanneer ze gecombineerd worden.

Ideaal voor grotere ruimtes

Afmetingen: 600(d) x 300(h) mm

Ophangoog 4,0 W 2100 K LED 3 jaar
garantie E27

B1 NRC 0.85

25.000 H 320 LM Dimbaar PET-vilt Brand
vertragend

Geluids
dempend



Lumifelt 
Three
Artikelnummer:   LF03-BL-4020

De mogelijkheden 
oneindig. Zelfs een 
model met twee kleuren 
is mogelijk.

Heeft u een specifieke 
wens? Vraag ons naar 
de mogelijkheden.

Dit product wordt op 
maat gemaakt. 
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De Lumifelt Three is de grootste lamp uit de collectie. Deze 

lamp is het meest geschikt voor boven een langgerekte 

tafel. De uitstraling van de lamp past goed bij de andere 

modellen, waardoor deze goed te combineren is. Net als alle 

andere modellen is deze gemaakt van gerecycled PET- vilt.

Indrukwekkend & groots

Afmetingen: 1000(l) x 420(b) x 300(h) mm

Ophangoog (3x) 4,0 W 2100 K LED 3 jaar
garantie E27

B1 NRC 0.85

25.000 H  (3x) 320 LM Dimbaar PET-vilt Brand
vertragend

Geluids
dempend



Lumifelt 
Four
Artikelnummer:   LF04-BL-4020

De mogelijkheden 
oneindig. Zelfs een 
model met twee kleuren 
is mogelijk.

Heeft u een specifieke 
wens? Vraag ons naar 
de mogelijkheden.

Dit product wordt op 
maat gemaakt. 
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De Lumifelt Four, een moderne hanglamp die kan worden 

toegepast in verschillende omgevingen, bijvoorbeeld boven 

een ronde vergadertafel of de keukentafel. Ook is hij goed te 

combineren met de Lumifelt Four mini om bijvoorbeeld een 

‘tros’ lampen te creëren.

Vals bescheiden

Afmetingen: 300(d) x 400(h) mm

Ophangoog 4,0 W 2100 K LED 3 jaar
garantie E27

B1 NRC 0.85

25.000 H 320 LM Dimbaar PET-vilt Brand
vertragend

Geluids
dempend



Lumifelt 
Four mini
Artikelnummer:   LF04M-BL-4020

De mogelijkheden 
oneindig. Zelfs een 
model met twee kleuren 
is mogelijk.

Heeft u een specifieke 
wens? Vraag ons naar 
de mogelijkheden.

Dit product wordt op 
maat gemaakt. 
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Een van de kleinste hanglampen uit de collectie: de Lumifelt 

Four mini. Deze lamp is ideaal voor een iets kleinere 

ruimte of bijvoorbeeld boven een statafel of bar. Door zijn 

bescheiden afmetingen is deze ook zeer geschikt om in 

een rij te hangen. Denk hierbij ook aan een combinatie van 

verschillende kleuren.

Klein maar fijn

Afmetingen: 200(d) x 280(h) mm

Ophangoog 4,0 W 2100 K LED 3 jaar
garantie E27

B1 NRC 0.85

15.000 H 320 LM Dimbaar PET-vilt Brand
vertragend

Geluids
dempend



Lumifelt 
Tripod
Artikelnummer:   LFT-BLL-4015

De mogelijkheden 
oneindig. Zelfs een 
model met twee kleuren 
is mogelijk.

Heeft u een specifieke 
wens? Vraag ons naar 
de mogelijkheden.

Dit product wordt op 
maat gemaakt. 
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De Lumifelt Tripod is een sfeervolle tafellamp die in iedere 

ruimte past: op het bureau, in de woonkamer of op het 

nachtkastje. Deze lamp heeft dezelfde uitstraling als de 

andere modellen uit de collectie en is daarom perfect te 

combineren.

De alleskunner

Afmetingen: 150(d) x 350(h) mm

Schakelaar 4,0 W 2100 K LED 3 jaar
garantie E27

B1 NRC 0.85

15.000 H  320 LM Dimbaar PET-vilt Brand
vertragend

Geluids
dempend



Lumifelt 
Zip
Artikelnummer:   LFZ-BL-15020

De mogelijkheden 
oneindig. Zelfs een 
model met twee kleuren 
is mogelijk.

Heeft u een specifieke 
wens? Vraag ons naar 
de mogelijkheden.

Dit product wordt op 
maat gemaakt. 
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De Lumifelt Zip is ontstaan uit een unieke samenwerking 

tussen Bruut’d en Yuugn, waarbij de krachten zijn 

gebundeld. De Zip moduul 60 van Yuugn levert licht van 

hoge kwaliteit en de combinatie met de duurzame Lumifelt 

kap maakt hem uitermate geschikt voor boven een bureau, 

vergadertafel of eettafel.

Ultiem licht

Afmetingen: 680(l) x 150(b) x 150(h) mm

Pendels 15,0 W 3000 K /
4000 K

2700-6500 K
tunable wt. LED 3 jaar

garantie

B1 NRC 0.85

> 100.000 H  2400 LM DALI
Dimbaar PET-vilt Brand

vertragend
Geluids

dempend



wit ecru zand camel

okerbruin kaneel kokosnoot salmiak mêlee

lichtgrijs midden grijs duif mêlee donkergrijs

antraciet mêlee zwart hemel mêlee korenbloem
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nachtblauw kobalt donkerblauw iris

heide framboos rood

geel lime groen

Het materiaal is gemaakt van circa 

60% gerecyclede PET-flessen. In de 

producten wordt gemiddeld 70 tot 

140 flessen verwerkt.

Duurzaam materiaal

Alle Lumifelt modellen zijn 

beschikbaar in deze 28 kleuren vilt, 

in één of twee kleuren per lamp.

28 verschillende kleuren

oranje

donkergroen



Maatwerk

Buiten onze standaard producten is 

het mogelijk om in overleg met u of uw 

klant een van de modellen aan te passen 

of zelfs een volledig nieuw ontwerp te 

maken.

Bruut’d for you
We betrekken de klant bij het volledige 

proces. We beginnen met enkele 

schetsen om de vormgeving in grote 

lijnen vast te leggen. Daarna gaan we 

aan de slag om een 3D CAD model te 

maken, waar vervolgens een render 

van gemaakt kan worden. Dit is een 

geconstrueerde afbeelding van het 3D 

model, met daarin alle wensen als kleur, 

materiaal en vorm verwerkt. Zodra dit 

ontwerp goedgekeurd is, laten we het 

product produceren.

Van schets tot product
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Geen model is ons te gek. Als u het kunt 

bedenken, doen wij er alles aan om zo 

goed mogelijk aan de wens te voldoen. 

Zelfs als de afmetingen groter zijn dan 

die van ons materiaal gaan we net zo 

lang opzoek tot we de juiste oplossing 

gevonden hebben.

Niets is te gek
Heeft u een ander leuk idee met ons 

gerecyclede PET vilt of een ander 

materiaal? Ook dan helpen we u graag. 

We zijn voortdurend opzoek naar nieuwe, 

innoverende ideeën.

Een ander idee?



bruutd.nl


