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ABOUT US 

Wij ontwerpen lichtconcepten voor de zakelijke markt zoals retailers, horeca 
gelegenheden en kantoren. Onze verlichting oplossingen bieden wij onze 
klanten de mogelijkheid om de beleving van ruimtes te verhogen. Al ruim 11 
jaar creëren wij sfeer en warmte in uw leefomgeving. In de laatste 11 jaar zijn 
wij uitgegroeid naar een belangrijke speler op het gebied van de verlichting. 

Wij bieden u een breed en diep assortiment op het gebied van interieur en 
winkelverlichting. Van technische noviteit tot hoogwaardig design. Zo 
proberen wij altijd mee te gaan in de nieuwste trends en ontwikkelingen in led 
verlichting. Zo kan er al snel worden bespaard zonder al te veel moeite, Deze 
besparingen van led verlichting kan al snel op lopen tot maar liefst 60%. 
Vanwege de energiebesparing is led verlichting tegenwoordig een 
veelbesproken onderwerp. Wij hebben alle kennis in huis om u juist te 
adviseren over wat voor soort energiebesparingen er met led behaald kunnen 
worden. Daarnaast hebben wij een uitgebreid led assortiment waarmee wij u 
bijna met elke vraag over led van dienst kunnen zijn. 
Waar is Cicil Lighting B.V. bevestigd? 

Wij zijn gevestigd aan de Buys Ballotstraat 17 - 19 te Heerhugowaard. Daar 
beschikken wij over een kantoor van 300 m² en een externe opslag van 500 
m². Met onze enthousiasme proberen wij al uw vragen over verlichting te 
beantwoorden. Op de onze site staan de producten die wij leveren ook bieden 
wij naast onze site diversen items aan. De producten die op voorraad zijn kunt 
afhalen in ons magazijn in Heerhugowaard hier zullen wij u helpen met het 
inladen van uw producten. Bovendien kunnen wij alle producten bij u op 
locatie bezorgen. 

 Bent uw opzoek naar iets speciaals of  heeft u advies nodig neem gerust 
contact met ons op. 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

ITEMS

VIERKANT

2-VOUDIG VIERKANT

ROND

TRIMLESS

2-VOUDIG TRIMLESS



 

 

 

 

Inbouwspot IP65 & brandvertragend 

Deze Cas Luce led inbouwspot is 8w de spot is geheel IP65 en toepasbaar in 
vochtige ruimtes en voor buiten gebruik. De spot is ook nog eens brandvertragend 
tot maximaal 90 minuten. We bieden verschillende afschermingen aan zowel rond 
als vierkant, en in diversen kleuren. Doordat de afdek ring afneembaar is, is het 
eenvoudig voor de schilder om eromheen te schilderen zonder dat de spot 
verfresten krijgt. De Cas Luce spot in verkrijgbaar in een vaste variant of  in een 
kantelbare variant. 

Omschrijving: 
- Zaagmaat: 68mm 
- Vermogen: 8w 
- CCT Sharp 2000k-2800k 
- Ra>80  
- AcTEC 350 mA 
- Driver: dimbare driver 
- Brandwerendheid: 90 minuten 
- IP65 Waterproof  
- Opzet ring rond: 83mm 
- Opzet ring vierkant: 84x84mm

Inbouwspots vierkant



 
 

Inbouwspot vierkant

Inbouwspot Ford 

Deze Ford led inbouwspot is 7w en is IP44. De spot kunt u kantelen en is 
verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit. 

Omschrijving: 
- Zaagmaat: 78x78mm 
- Vermogen: 7w 
- CCT Sharp 1800-3000k 
- Ra>80  
- AcTEC 350 mA max20v 
- Driver: Triac driver / fase afsnijding dimbare led driver 
- IP44 
- Kleuren: Zwart / wit anderen kleuren op aanvraag



 

 

Inbouwspots vierkant

Inbouwspot Gissí 

Omschrijving: 
- Zaagmaat: 90x90mm 
- Vermogen: 7w 
- CCT Sharp 1800-3000k 
- Ra>90  
- AcTEC 350 mA max18v 
- Driver: Triac driver / fase afsnijding dimbare led driver 
- Hoogte: 55mm 
- Breedte: 100mmx100mm 
- IP20 
- Kantelbaar: Ja 
- Kleuren: Zwart / wit anderen kleuren op aanvraag



 

Inbouwspots vierkant

Inbouwspot Settimo 

Omschrijving: 
- Zaagmaat: 100x100mm 
- Vermogen: 10w 
- CCT Sharp 1800-3000k 
- Ra>90  
- AcTEC 250 mA max36v 
- Driver: Triac driver / fase afsnijding dimbare led driver 
- IP20 
- Hoogte: 52mm 
- Breedte: 110x110mm 
- Kleuren: Zwart / wit anderen kleuren op aanvraag 
- Kantelbaar: Ja



 
 
 
 

Inbouwspot 2voudig vierkant

Inbouwspot Ciliano 

Omschrijving: 
- Zaagmaat: 210x106mm 
- Vermogen: 15w 
- CCT Sharp 1800-3000k 
- Ra>90  
- AcTEC 350 mA max36v 
- Driver: Triac driver / fase afsnijding dimbare led driver 
- IP20 
- Hoogte: 82mm 
- Breedte: 224x119mm 
- Kleuren: Zwart / wit anderen kleuren op aanvraag 
- Kantelbaar: Ja



 
 

Inbouwspots 2voudig vierkant

Inbouwspot Lago 

Deze Lago led inbouwspot is 2x8w en is IP54. De spot kunt u niet kantelen en 
is verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit. 

Omschrijving: 
- Zaagmaat: 134x70mm 
- Vermogen: 8w 
- CCT Sharp 1800-3000k 
- Ra>90  
- AcTEC 200 mA max36v 
- Driver: Triac driver / fase afsnijding dimbare led driver 
- IP54 
- Kantelbaar: Nee 
- Hoogte: 78mm 
- Breedte: 142x78mm 
- Kleuren: Zwart / wit anderen kleuren op aanvraag



 

 

Inbouwspots 2voudig vierkant

Inbouwspot Lenora 

Omschrijving: 
- Zaagmaat: 90x175mm 
- Vermogen: 7w 
- CCT Sharp 1800-3000k 
- Ra>90  
- AcTEC 350 mA max18v 
- Driver: Triac driver / fase afsnijding dimbare led driver 
- IP20 
- Kantelbaar: Ja 
- Hoogte: 55mm 
- Breedte: 100x185mm 
- Kleuren: Zwart / wit anderen kleuren op aanvraag



 
 

 

Inbouwspot Gueri 

Omschrijving: 
- Zaagmaat: 190x100mm 
- Vermogen: 10w 
- CCT Sharp 1800-3000k 
- Ra>90  
- AcTEC 250 mA max36v 
- Driver: Triac driver / fase afsnijding dimbare led driver 
- IP20 
- Hoogte: 52mm 
- Breedte: 200x110mm 
- Kleuren: Zwart / wit anderen kleuren op aanvraag 
- Kantelbaar: Ja

Inbouwspot 2voudig vierkant



 

Inbouwspot Lenora 

Omschrijving: 
- Zaagmaat: 94x55mm 
- Vermogen: 5w 
- CCT Sharp 1800-3000k 
- Ra>90  
- AcTEC 250 mA max18v 
- Driver: Triac driver / fase afsnijding dimbare led driver 
- IP20 
- Kantelbaar: Ja 
- Hoogte: 65mm 
- Breedte: 103x64mm 
- Kleuren: Zwart / wit anderen kleuren op aanvraag

Inbouwspots vierkant



Zie hier onze eigen collectie inbouwspots. Met onze inbouwspots voorzie je 
iedere ruimte van prachtig licht en kun je veel sfeer creëren. Inbouwspots zijn 
de populairste accentverlichting in iedere woning. Wij bieden vaste als 
kantelbare inbouwspots aan. Zo kunt u bepaalde aspecten in uw interieur 
uitlichten. Onze inbouwspots zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, 
vormen en afmetingen. Al onze inbouwspots kunt u komen bezichtigen in 
onze showroom in Heerhugowaard en veel van onze inbouwspots zijn direct 
van voorraad beschikbaar. Bent u opzoek naar een specifieke inbouwspot? wij 
bieden diversen soorten aan. Voor meer info kunt u contact met ons opnemen.



 

 

 
 

Cas Luce inbouwspot kantelbaar. 

- Zaagmaat: 83mm 
- Vermogen: 8w 
- CCT Sharp 2000k-2800k 
- Ra>80  
- AcTEC 350 mA 
- Dimbare driver 
- Brandwerendheid 90 minuten 
- IP65 
- Kantelbaar: Ja 
- Opzetring rond: 90mm 
- Opzetring vierkant: 90x90mm 



 

 

 

Inbouwspot Ford 

- Lichtkleur: 1800 - 3000k dim2warm 
- Lumenoutput: 630lm 
- Kleurweergave: CRI >80-90 
- Stralingsbreedte: 24º - 36º - 60º 
- Waterdichtheid: IP44 
- Kantelbaar: Ja 
- Hoogte: 67 
- Zaagmaat: 95 / 160mm 
- Kleuren: Wit - Zwart  
- Overige kleuren op aanvraag 

Inbouwspots rond



 
 

 

Inbouwspots rond

Inbouwspot Nero 

- Wattage: 8w/700mA 
- Lichtkleuren: 2700k / 3000k 
- Lumen: 683lm 
- CRI>92/85 
- Stralingsbreedte’s: 24° /38° /60° 
- Breedte’s: ø90mm 
- Hoogte: 53mm 
- Zaagmaat: ø80mm 
- IP54 
- Levensduur: 40.000h 
- Kantelbaar: Ja 



 

Inbouwspots rond

IP65 & brandvertragend Inbouwspot rond vast 

Deze Cas Luce led inbouwspot is 8w de spot is geheel IP65 en toepasbaar in 
vochtige ruimtes en voor buiten gebruik. De spot is ook nog eens 
brandvertragend tot maximaal 90 minuten. We bieden verschillende 
afschermingen aan zowel rond als vierkant, en in diversen kleuren. Doordat de 
afdek ring afneembaar is, is het eenvoudig voor de schilder om eromheen te 
schilderen zonder dat de spot verfresten krijgt. De Cas Luce spot in 
verkrijgbaar in een vaste variant of  in een kantelbare variant. 

Omschrijving: 
- Zaagmaat: 68mm 
- Vermogen: 8w 
- CCT Sharp 2000k-2800k 
- Ra>80  
- AcTEC 350 mA 
- Driver: dimbare driver 
- Brandwerendheid: 90 minuten 
- IP65 Waterproof  
- Opzet ring rond: 83 
- Kantelbaar: Nee 



Zie hier onze eigen collectie trimless inbouwspots. Wilt u een eye cather 
toevoegen aan u interieur? dan raden wij deze serie zeer aan. Deze trimless 
inbouwspots zijn namelijk verkrijgbaar in verschillende kleuren, vormen en 
afmetingen. Voor elk plafond is er wel een geschikte inbouwspot. Onze led 
inbouwspots zijn allemaal met geïntegreerde led en worden met een standaard 
dimbare en fase afsnijding dimbare led driver geleverd. Wat maakt de trimless 
inbouwspot anders dan de basic inbouwspot? Deze spots zijn trimless, dit 
houdt in dat er geen buitenrand om de armatuur zit en je dit armatuur dus 
perfect en randloos in je plafond kunt verwerken. Het plafond lijk hierdoor 
door te lopen en de verlichting maakt deel uit van een geheel, dit geeft een 
zeer fraai en moderne look. 



 

 

Inbouwspot Casarini  trimless  

- Lichtkleur: 1800 - 3000k dim2warm 
- Lumenoutput: 630lm 
- Kleurweergave: CRI >80-90 
- Stralingsbreedte: 24º - 36º - 60º 
-Waterdichtheid: IP20 
-Verkrijgbaar in diversen maten (Beschikbare optie's - uitvoering) 
-Kleuren: Wit - Zwart - Rvs - Rose-goud - Goud 
-Kantelbaar: Nee 

Inbouwspots rond trimless 



 
 

 

Inbouwspots rond trimless 

Inbouwspot Meluno 

- Wattage: 8w/200mA  
- Lichtkleuren: 2700k-3000k  
- Lumen: 700lm  
- CRI> 92/85 
- Stralingsbreedte’s: 24° / 36° / 60°  
- Breedte: ø92mm 
- Hoogte: 62mm 
- Zaagmaat: 83mm 
- IP21 
- Levensduur: 40.000h 
- Kantelbaar: Ja



 

 
 

Inbouwspot Varano 

- Wattage: 9w/320mA  
- Lichtkleuren: 2700k-3000k  
- Lumen: 810lm  
- CRI> 90 
- Stralingsbreedte’s: 24° / 36° / 60°  
- Breedte: ø137 x 86mm 
- Hoogte: 51mm 
- Zaagmaat: 100mm 
- IP54 
- Levensduur: 40.000h 
- Kantelbaar: Ja 

Inbouwspots rond trimless 



 

 

 

Opbouwspot Majago 
     
- Wattage: 7w/350mA 
- Lichtkleuren: 2700k / 3000k 
- Lumen: 600lm 
- CRI>92/85 
- Stralingsbreedte’s: 24° / 36° / 60° 
- Breedte: 140mm 
- Hoogte: 85mm 
- Zaagmaat: 95mm 
- IP20 
- Levensduur: 40.000h 
- Kantelbaar: Ja

Inbouwspots rond trimless



 

 

Inbouwspot Gargano 

- Wattage: 20w/500mA 
- Lichtkleuren: 2700k / 3000k 
- Lumen: 1600lm 
- CRI>92/85 
- Stralingsbreedte’s: 24° / 36° / 60° 
- Breedte: 103mm 
- Hoogte: 59mm 
- IP20 
- Levensduur: 40.000h 
- Kantelbaar: Ja 
- Kleuren: Wit - Zwart 

Inbouwspots vierkant trimless 



 

Inbouwspot Ovara 

- Wattage: 10w/500mA 
- Lichtkleuren: 2700k / 3000k 
- Lumen: 900lm 
- CRI>92 / 85 
- Stralingsbreedte’s: 24° / 36° / 60° 
- Breedte’s: 158x88mm 
- Hoogte: 83mm 
- Zaagmaat: 85x85mm 
- IP44 
- Levensduur: 40.000h 
- Kantelbaar: Nee   

Inbouwspots vierkant trimless 



 

Inbouwspot Convara 

- Wattage: 7w/350mA  
- Lichtkleuren: 2700k-3000k  
- Lumen: 700lm  
- CRI> 92/85 
- Stralingsbreedte’s: 24° / 36° / 60°  
- IP54 
- Levensduur: 40.000h 
- Kantelbaar: Ja   
- Kleuren: Zwart - Wit 
- Hoogte: 59mm 
- Breedte: 188mmx103mm 
- Zaagmaat: 105mmx190mm

Inbouwspots 2-voudig vierkant trimless 



 
 

 

Hoe pakt u het aan?  

Betrek ons bij uw plannen en laat ons met u meedenken. Het meedenken wordt een 
opdracht. Wij nemen u het werk op het gebied van verlichting volledig uit handen. 
Allereerst zullen we de huidige situatie nauwkeurig analyseren en gaan we gezamenlijk 
uw wensen in kaart brengen. Denk bijvoorbeeld aan waar u de focus op wilt leggen, de 
kleur van de spots, de lichtkleur, de hoeveelheid licht, welke ruimtes u wenst te verlichten 
en wat u echt wilt bereiken met de nieuwe verlichting. Aan de hand van uw wensen gaan 
we aan de slag om tot een doordacht maatwerk / lichtconcept te komen dat aansluit op 
alle criteria. Als we alle benodigde informatie hebben verzameld en een duidelijk beeld 
hebben van de situatie zullen we voor u aan de slag gaan. Als eerste maken we een 
uitgebreid lichtconcept. Aansluitend maken we een lichtplan en een nauwkeurige 
lichtberekening van de verlichting. In dit lichtplan en de berekening zullen we bekijken of  
het concept aansluit. Als alles klopt en het lichtplan perfect is zullen we een scherpe 
offerte voor u opstellen.   

Voor elk budget bieden wij passende maatwerk!

Persoonlijke lichtplan 



 
 

 

Veelzijdige verlichting, sfeer, subtiel en even gemakkelijk te creëren als te verpesten. 
Een van de meest effectieve manieren om de sfeer in je werkomgeving te creëren is 
met verlichting. Onze verlichting is verkrijgbaar in allerlei vormen, van subtiel en 
elegant tot moderne verlichting. We hebben veelzijdige verlichting waarmee je de 
gewenste sfeer kunt creëren. Wij leveren kwaliteit verlichting en verlichting voor 
alle soorten ruimtes. Bij Cicil Lighting komt verlichting voor in allerlei vormen en 
maten. We hebben een enorm assortiment lampen van ingebouwde verlichting, 
buitenverlichting, spots en railsystemen en nog veel meer. Wij zijn experts in het 
gebruik van licht en vooral om ruimte’s te transformeren, dus aarzel niet voor 
vragen hulp of  advies.



 

CICIL LIGHTING 

Catalogus railspots  
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Cicil Lighting  B.V.  
Buys Ballotstraat 17-19   

1704 SK Heerhugowaard  
The Netherlands  

Tel: +31 (0)72-856001  
Email: info@cicil.nl 


