
 BORDS- 
 LAMPOR
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winner

Ljusets funktion och användning har breddats betydligt. Istället för att fokusera på de funktionella 
och känslomässiga upplevelserna av rätt ljus har fokus fl yttats till den tredje dimensionen av ljusets 
effekt - att stödja den biologiska rytmen med artifi ciellt ljus. Rätt ljus vid rätt tidpunkt ökar känslan 
av välbefi nnande och främjar prestationsförmågan. 

LUCTRA® har tagit tillvara på dessa kunskaper i sortimentet med moderna LED-lampor för 
arbetsplatsen. Med LUCTRA® behåller användaren kontrollen över vad som är det bästa personliga 
ljuset genom egna ljusinställningar direkt på lampan eller via en personlig ljusprofi l med en app. 
Arbetslamporna med sin tidlösa design är lätta att använda och går att anpassa till varje indvid. 

Den prisbelönta designen passar perfekt in på det moderna kontoret. LUCTRA® som är tillverkad 
av högsta kvalitet i Tyskland utlovar - perfekt ljus för en perfekt dag. 

Upplev LUCTRA® bordslampor och låt dig inspireras av ljus i den tredje dimensionen
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06 VITACORE® TEKNIK

07  VITACORE® APPEN
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Human Centric Lighting är belysning som fokuserar på människors 
individuella behov. Sedan upptäckten av receptorer i ögonen som 
innehåller melanopsin, ställer man inte bara frågan om ljusets visuella 
effekt utan också om ljusets inverkan på hälsan. 

Varje person har en individuell dygnsrytm. Ju bättre denna inre rytm 
synkroniserar med våra dagliga rutiner, desto bättre känner vi oss 
och ju effektivare kan vi arbeta. Dagsljuset är signalgeneratorn som 
synkroniserar vår inre rytm med det naturliga förloppet av dagen. 
LUCTRA® är en professionell, biologiskt aktiv LED-belysning som ger 
den här effekten av ljus på den individuella arbetsplatsen. LUCTRA® 
stödjer välbefinnande och prestation på ett målinriktat och effektivt sätt.

 HUMAN 
 CENTRIC 
 LIGHTING

Den biologiska effekten av LUCTRA® har 

bevisats i en klinisk studie under ledning av 

sömnforskaren Dr Dieter Kunz.
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Kärnan i LUCTRA® är elektroniken VITACORE®. 

Funktionssymbolerna på den elektroniska panelen har en 
behaglig och diskret design som blir synliga bara när de 
behövs. Högkvalitativa komponenter styr lampan exakt 
och tillförlitligt. Ljusstyrkan och färgtemperaturen kan  
ställas in med en hög noggrannhet på pekskärmen. 

En boostsymbol finns för kortsiktig maximal aktivering, 
genom att trycka på den aktiveras den maximala  
ljusstyrkan hos de kallvita LED-lamporna. Funktionen 
avslutas automatiskt efter 30 minuter.

VITACORE®

TEKNIK

VITACORE®-APPENVITACORE®-TEKNIK

VITACORE® är patentsökt.
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VITACORE®-appen gör LUCTRA® till ett personligt och 
flexibelt belysningsverktyg. 

Appen kommunicerar via Bluetooth® med VITACORE®-
elektroniken. Appen reglerar färgen på ljuset baserat på 
den personliga belysningsprofilen för att simulera den 
naturliga ljusförändringen som sker under dagen. Profilen 
kan ändras när som helst och justeras utifrån individuella 
behov. Den personliga belysningsprofilen sparas på 
appen och kan överföras till andra LUCTRA®-lampor. 
Detta gör LUCTRA® till det perfekta belysningssystemet 
för moderna kontorskoncept med flexibla arbetsplatser.

Utifrån svaren på fem enkla frågor skapar 
VITACORE®-appen en personlig 24-timmars 
belysningssekvens för användaren.
1.  När brukar du börja arbeta
2.  När slutar du arbeta?
3.  När tar du din lunchrast?
4.  Om du fick välja din arbetstid, vilka fem timmar i följd 

skulle du föredra?
5.  Vid vilken tid är du mest produktiv?

Appen är gratis att ladda 
ned och finns tillgänglig 
för alla IOS- och Android-
telefoner och surfplattor.

VITACORE®  
APPEN

Personliga inställningar
Anslutning mellan app och 
lampa sker via Bluetooth Justering av individuell ljuskurva

iOS Android

Enheterna VITACORE® och app skiljer sig beroende på modell.
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 LINEAR
 TABLE PRO

Lamphuvudet har två kallvita LED-lampor  
som ger blåaktigt ljus samt två varmvita som 
ger rödaktigt ljus. Tillsammans ger de ett  
justeringsintervall från 2 700 till 6 500 Kelvin,  
vilket i stort sett täcker hela bredden av det 
naturliga ljusspektrat. Den kostrandsfria appen 
VITACORE® gör LUCTRA® till ett flexibelt 
belysningsverktyg. Med den kan du ställa in en 
24-timmars belysningssekvens som automa-
tiskt varierar färg och ljusintensitet och därmed 
simulerar den naturliga ljusförändringen under 
dagen. I undantagsfall, när du behöver starkt 
dagsljus riktigt snabbt, ger boost-funktionen 
maximal ljusintensitet under en kort period.  
Två integrerade USB portar gör det möjligt att 
ladda din smartphone och surfplatta i direkt 
anslutning till lampan. 
För den optimala placeringen av lampan  
tillhandahålls tre fästalternativ; fot, klämma  
eller kabelhålsfäste för borrhål mellan 20 och  
80 mm i diameter.

Premiummodellen LINEAR TABLE PRO är 
bordslampan med progressiv design som ger 
ett ljus av högsta kvalitet och med biologisk 
effekt tack vare den senaste LED-tekniken. 
Lamphuvudets öppna kylfläsar avleder värmen 
från LED-lamporna mycket effektivt. Drift- 
temperaturen stiger aldrig över 40°C vilket  
garanterar en extremt lång livslängd på över  
50 000 timmar, låg strömförbrukning och  
därmed en hållbarhet i alla avseenden.  
Självlåsande gångjärn, speciellt utvecklade  
för LUCTRA®, gör att lampan kan vinklas i  
önskad position.

Med VITACORE®-teknik kan LINEAR TABEL 
PRO styra ljuset efter ett individuellt program. 
Ljusstyrkan och färgen på ljuset justeras enkelt 
och med hög precision med hjälp av lampans 
pekskärm. Högpresterande LED-lampor med 
mycket låg strömförbrukning från CREE gene-
rerar en belysningsstyrka på upp till 1 000 lux 
från 75 centimeters höjd. 
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45° – 225°

01 |  

02 | 03 |  

01 |  Färgtemperatur justerbar mellan 2 700 till 6 500 Kelvin, 

Boost-funktion för tillfällig maximal aktivering, USB- 

laddare för mobil och surfplatta

02 |  Självlåsande gångjärn 

03 |  Justering av färgtemperatur till personlig dygnsrytm  

med VITACORE®-appen 

04 |  Många olika fästalternativ (fot, kabelhålsfäste eller  

klämma för bords- och väggmontering)

05 |  2 varmvita och 2 kallvita högeffektiva CREE LED-lampor, 

hög belysningsstyrka på 1000 lux från 75 cm höjd, smal 

binning för hög färgåtergivning CRI≥ 85, effektiv värme-

avledning för lång livslängd på över 50 000 timmar för 

LED-lamporna

 LINEAR 
 TABLE PRO
 FUNKTIONER



04 |  

05 |  
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CLAMP PIN

90° – 185°45° – 225°

100 – 700 mm
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8 mm

360°

0° – 90°

45° – 180°

LINEAR TABLE PRO

Artikelnummer 9215 med lampfot

9217 med klämma

9219 med kabelhålsfäste

Färg 01 svart | 02 vit | 23 aluminium

Mått Höjd: 300 mm – 900 mm

Radie: 100 mm – 700 mm

Lampfot: 250 mm × 250 mm × 8 mm

Klämma (B × D × H): 90 mm × 75 mm × 100 mm

Kabelhålsfäste (Ø): 90 mm

Material Aluminium, zink, stål (bas), glas, plast

Vikt 9215: 6,5 kg | 9217 och 9219: 2,5 kg

Energiklass A++*

IP-klassning IP 20

Skyddsklass III 

Ljuskälla

LED 2 kallvita & 2 varmvita LED (CREE)

Energiförbrukning 10,5 W**

Armaturljusflöde neutralvitt 680 lm* | boost 900 lm**

Ljusstyrka neutralvitt 566 cd* | boost 746 cd**

Illuminans 1 000 lux på 75 cm höjd

Ljusutbyte neutralvitt 73 lm/W* | boost 75 lm/W**

Korrelerad färgtemperatur (CCT) 2.700 K <--------> 6.500 K

Färgåtergivningsindex (CRI) ≥ 85

Drifttemperatur för lamphuvud ≤ 40°C at 25°C omgivningstemperatur

Livslängd över 50 000 timmar

Stand-by förbrukning ≤ 0,5 W

Nominell spänning 12–14 V DC

Skyddsklass II 

VITACORE®

Styrning med VITACORE®-pekskärm eller app

Inställning av ljusstyrka steglös upp till 1 000 lux

Inställning av färgtemperatur steglös mellan 2 700 och 6 500 Kelvin

Boost-funktion för maximal kallvit belysning på 1 000 lux

USB-laddare 2 uttag

Pekskärm tillverkad av glas

Strömförsörjning

Strömkontakt Europlug & BS 1363 (Brittisk 3-stiftskontakt)

AC-kabellängd 1,2 m

DC-kabellängd 1,8 m

Ljusfördelning

*med påslagna varmvita och kallvita LED-lampor, avstängd pekskärm, ej använd USB-laddare
**Med 100% påslagna kallvita LED-lampor, avstängd pekskärm, ej använd USB-laddare
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 RADIAL
 TABLE PRO

Lamphuvudet har två kallvita LED-lampor  
som ger blåaktigt ljus samt två varmvita som 
ger rödaktigt ljus. Tillsammans ger de ett  
justeringsintervall från 2 700 till 6 500 Kelvin, 
vilket i stort sett täcker hela bredden av det 
naturliga ljusspektrat. Den kostrandsfria appen 
VITACORE® gör LUCTRA® till ett flexibelt 
belysningsverktyg. Med den kan du ställa in en 
24-timmars belysningssekvens som automa-
tiskt varierar färg och ljusintensitet och därmed 
simulerar den naturliga ljusförändringen under 
dagen. I undantagsfall, när du behöver starkt 
dagsljus riktigt snabbt, ger boost-funktionen 
maximal ljusintensitet under en kort period.  
Två integrerade USB portar gör det möjligt att 
ladda din smartphone och surfplatta i direkt 
anslutning till lampan. 
För den optimala placeringen av lampan  
tillhandahålls tre fästalternativ; fot, klämma  
eller kabelhålsfäste för borrhål mellan 20 och  
80 mm i diameter.

Inte bara ljus utan även skönhet har en positiv 
effekt på människor. Vad vi anser som vackert 
varierar lika mycket från individ till individ, 
precis som dygnsrytmen för olika personer gör. 
Bordslampan RADIAL TABLE PRO är det har-
moniskt runda alternativet till LINEAR modell- 
en som har en progressiv geometrisk design. 
RADIAL TABEL PRO är utformad för att möta 
människors behov på kontoret. De självlåsande 
gångjärnen håller belysningen stadigt i önskat 
läge upp till 50 000 gångjärnsrörelser utan 
omjustering.

Med VITACORE®-teknik kan RADIAL TABLE 
PRO styra ljuset efter ett individuellt program. 
Ljusstyrkan och färgen på ljuset justeras enkelt 
och med hög precision med hjälp av lampans 
pekskärm. Högpresterande LED-lampor med 
mycket låg strömförbrukning från CREE gene-
rerar en belysningsstyrka på upp till 1 000 lux 
från 75 centimeters höjd. 
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45° – 225°

02 | 03 |  

01 |  

01 |  Färgtemperatur justerbar mellan 2 700 till 6 500 Kelvin, 

Boost-funktion för tillfällig maximal aktivering, USB- 

laddare för mobil och surfplatta

02 |  Självlåsande gångjärn 

03 |  Justering av färgtemperatur till personlig dygnsrytm  

med VITACORE®-appen 

04 |  Många olika fästalternativ (fot, kabelhålsfäste eller  

klämma för bords- och väggmontering)

05 |  2 varmvita och 2 kallvita högeffektiva CREE LED-lampor, 

hög belysningsstyrka på 1000 lux från 75 cm höjd, smal 

binning för hög färgåtergivning CRI≥ 85, effektiv värme-

avledning för lång livslängd på över 50 000 timmar för 

LED-lamporna

 RADIAL
 TABLE PRO
 FUNKTIONER
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04 |  

05 |  
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90° – 185°45° – 225°

100 – 700 mm
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45° – 180°

0° – 90°

360°
CLAMP PIN

Ljusfördelning

RADIAL TABLE PRO

Artikelnummer 9216 med lampfot

9218 med klämma

9220 med kabelhålsfäste

Färg 01 svart | 02 vit | 23 aluminium

Mått Höjd: 300 mm – 900 mm

Radie: 100 mm – 700 mm

Lampfot (Ø): 270 mm × 8 mm

Klämma (B × D × H): 90 mm × 75 mm × 100 mm

Kabelhålsfäste (Ø): 90 mm

Material Aluminium, zink, stål (bas), glas, plast

Vikt 9216: 5 kg | 9218 och 9220: 2 kg

Energiklass A++*

IP-klassning IP 20

Skyddsklass III 

Ljuskälla

LED 2 kallvita & 2 varmvita LED (CREE)

Energiförbrukning 10,5 W**

Armaturljusflöde neutralvitt 680 lm* | boost 900 lm**

Ljusstyrka neutralvitt 566 cd* | boost 746 cd**

Illuminans 1 000 lux på 75 cm höjd

Ljusutbyte neutralvitt 73 lm/W* | boost 75 lm/W**

Korrelerad färgtemperatur (CCT) 2.700 K <--------> 6.500 K

Färgåtergivningsindex (CRI) ≥ 85

Drifttemperatur för lamphuvud ≤ 40°C at 25°C omgivningstemperatur

Livslängd över 50 000 timmar

Stand-by förbrukning ≤ 0,5 W

Nominell spänning 12–14 V DC

Skyddsklass II 

VITACORE®

Styrning med VITACORE®-pekskärm eller app

Inställning av ljusstyrka steglös upp till 1 000 lux

Inställning av färgtemperatur steglös mellan 2 700 och 6 500 Kelvin

Boost-funktion för maximal kallvit belysning på 1 000 lux

USB-laddare 2 uttag

Pekskärm tillverkad av glas

Strömförsörjning

Strömkontakt Europlug & BS 1363 (Brittisk 3-stiftskontakt)

AC-kabellängd 1,2 m

DC-kabellängd 1,8 m

*med påslagna varmvita och kallvita LED-lampor, avstängd pekskärm, ej använd USB-laddare
**Med 100% påslagna kallvita LED-lampor, avstängd pekskärm, ej använd USB-laddare
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 LINEAR
 TABLE

Högpresterande LED-lampor med mycket 
låg strömförbrukning från CREE genererar 
en belysningsstyrka på upp till 1 000 lux från 
60 centimeters höjd. Lamphuvudets öppna 
kylfläsar avleder värmen från LED-lamporna 
mycket effektivt så att drifttemperaturen aldrig 
överstiger 40°C. Tack vare de högkvalitativa 
självlåsande gångjärnen kan lampan vinklas till 
exakt önskad position.

LINEAR TABLE är den perfekta arbetslampan 
tack vare sin VITACORE®-pekskärm, förstklass- 
iga LED-teknik, högkvalitativa självlåsande 
gångjärn och en höjd på 60 cm. Basmodel-
len erbjuder tre färgtemperaturinställningar; 
2 700 Kelvin med en hög andel rött som i en 
solnedgång, 3 600 Kelvin som är att jämföra 
med ljusets färg på morgnar och eftermiddagar 
och 6 500 Kelvin med en hög andel blått, så 
som i dagsljus. LINEAR TABLE är basmodellen 
i LUCTRA® sortimentet som förutom de tre 
färginställningarna också är dimbar i fem steg. 
Lampan är lätt att manövrera med VITACORE®- 
pekskärm. 



21



22

45° – 225°

01 |  

02 | 03 |  

01 |  Effektiv värmeavledning för lång livslängd på över 

50 000 timmar för LED-lamporna 

02 |  Hög belysningsstyrka på 1000 lux från 60 cm höjd

03 |  Självlåsande gångjärn

04 |   Färgtemperatur justerbar i tre steg 

(2700 I 3600 I 6500 Kelvin) 

05 |  2 varmvita och 2 kallvita högeffektiva CREE LED-lampor, 

smal binning med hög färgåtergivning CRI≥ 85

 LINEAR 
 TABLE
 FUNKTIONER
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04 |  

05 |  
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30
0 

– 
75

0 
m

m
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360°

100 – 550 mm

250 × 
250 × 
8 mm

LINEAR TABLE

Artikelnummer 9201

Färg 01 svart | 02 vit | 23 aluminium

Mått Höjd: 300 mm – 750 mm

Radie: 100 mm – 550 mm

Lampfot: 250 mm × 250 mm × 8 mm

Material Aluminium, zink, stål (bas), glas, plast

Vikt 6 kg

Energiklass A++*

IP-klassning IP 20

Skyddsklass III 

Ljuskälla

LED 2 kallvita & 2 varmvita LEDs (CREE)

Energiförbrukning 9,5 W**

Armaturljusflöde neutralvitt 680 lm* 

Ljusstyrka neutralvitt 566 cd* 

Illuminans 1 000 lux på 60 cm höjd

Ljusutbyte neutralvitt 73 lm/W*

Korrelerad färgtemperatur (CCT) 2.700 K / 3.600 / 6.500 K

Färgåtergivningsindex (CRI) ≥ 85

Drifttemperatur för lamphuvud ≤ 40°C at 25°C omgivningstemperatur

Livslängd över 50 000 timmar

Stand-by förbrukning ≤ 0,5 W

Nominell spänning 12–14 V DC

Skyddsklass II 

VITACORE®

Styrning med VITACORE®-pekskärm

Inställning av ljusstyrka i 5 steg upp till 1 000 lux

Inställning av färgtemperatur i 3 steg 2 700 / 3 600 / 6 500 K

Pekskärm tillverkad av akrylglas

Strömförsörjning

Strömkontakt Europlug & BS 1363 (Brittisk 3-stiftskontakt)

DC-kabellängd 1,5 m

*med påslagna varmvita och kallvita LED-lampor
**Med 100% påslagna kallvita LED-lampor

Ljusfördelning
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 RADIAL
 TABLE

Lampan är lätt att manövrera med VITACORE®-
pekskärm. Högpresterande LED-lampor med 
mycket låg strömförbrukning från CREE gene-
rerar en belysningsstyrka på upp till 1 000 lux 
från 60 centimeters höjd. Lamphuvudets öppna 
kylfläsar avleder värmen från LED-lamporna 
mycket effektivt så att drifttemperaturen aldrig 
överstiger 40°C . Tack vare de högkvalitativa 
självlåsande gångjärnen kan lampan vinklas till 
exakt önskad position.

Basmodellen i serien RADIAL är genomgående 
utformad för att möta det personliga behovet 
på kontoret. Den skiljer sig något från PRO- 
modellen som är 10 centimeter högre, men 
precis som den ger basmodellen bättre  
arbetskvalitet på lång sikt.
RADIAL TABLE erbjuder tre färgtemperatur- 
inställningar; 2 700 Kelvin med en hög andel 
rött som i en solnedgång, 3 600 Kelvin som är 
att jämföra med ljusets färg på morgnar och 
eftermiddagar och 6 500 Kelvin med en hög 
andel blått, så som i dagsljus. LINEAR TABLE 
är basmodellen i LUCTRA® sortimentet som  
förutom de tre färginställningarna också är 
dimbar i fem steg. 
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45° – 225°

01 |  

02 | 03 |  

01 |  Effektiv värmeavledning för lång livslängd på över 

50 000 timmar för LED-lamporna 

02 |  Hög belysningsstyrka på 1000 lux från 60 cm höjd

03 |  Självlåsande gångjärn

04 |   Färgtemperatur justerbar i tre steg 

(2700 I 3600 I 6500 Kelvin) 

05 |  2 varmvita och 2 kallvita högeffektiva CREE LED-lampor, 

smal binning med hög färgåtergivning CRI≥ 85

 RADIAL
 TABLE
 FUNKTIONER
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04 |  

05 |  
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250 × 
8 mm

Ljusfördelning

RADIAL TABLE

Artikelnummer 9202

Färg 01 svart | 02 vit | 23 aluminium

Mått Höjd: 300 mm – 750 mm

Radie: 100 mm – 550 mm

Lampfot (Ø): 250 mm × 8 mm

Material Aluminium, zink, stål (bas), glas, plast

Vikt 4,5 kg

Energiklass A++*

IP-klassning IP 20

Skyddsklass III 

Ljuskälla

LED 2 kallvita & 2 varmvita LEDs (CREE)

Energiförbrukning 9,5 W**

Armaturljusflöde neutralvitt 680 lm* 

Ljusstyrka neutralvitt 566 cd* 

Illuminans 1 000 lux på 60 cm höjd

Ljusutbyte neutralvitt 73 lm/W*

Korrelerad färgtemperatur (CCT) 2.700 K / 3.600 / 6.500 K

Färgåtergivningsindex (CRI) ≥ 85

Drifttemperatur för lamphuvud ≤ 40°C at 25°C omgivningstemperatur

Livslängd över 50 000 timmar

Stand-by förbrukning ≤ 0,5 W

Nominell spänning 12–14 V DC

Skyddsklass II 

VITACORE®

Styrning med VITACORE®- pekskärm

Inställning av ljusstyrka i 5 steg upp till 1 000 lux

Inställning av färgtemperatur i 3 steg 2 700 / 3 600 / 6 500 K

Pekskärm tillverkad av akrylglas

Strömförsörjning

Strömkontakt Europlug & BS 1363 (Brittisk 3-stiftskontakt)

AC-kabellängd 1,2 m

DC-kabellängd 1,5 m

*med påslagna varmvita och kallvita LED-lampor
**Med 100% påslagna kallvita LED-lampor
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Självlåsande gångjärn.

Mycket god värmeavledning för
långvarig hållbarhet.

Premium lampa med perfekt finish – 
Tillverkad i Tyskland.

Vridbara lamphuvuden för direkt och
indirekt belysning.

Jämn belysning av arbetsplatsen.

Högt färgåtergivningsvärde ≥ 85.

Binning med smal tolerans för
maximal färgåtergivning.

Hög belysningsstyrka på 1 000 lux 
vid 75 cm avstånd från skrivbordet.

4 högeffektiva LED-lampor; varmvita
och kallvita.

Lång livslängd på LED-lamporna på
över 50 000 timmar.

Förbättrat välbefinnande med
”Human Centric Lighting”.

Högkvalitativa LED från CREE.

 LJUSET

 MEKANIK

 LUCTRA® 
 FUNKTIONER
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Justerbar färgtemperatur från 
2 700 upp till 6 500 K.

Inget flimmer tack vare högfrekvent
PDM-styrning vid dimning.

Justerbar färgtemperatur för 
personlig dygnsrytm via 
VITACORE®-appen.

Justerbar färgtemperatur från 
2 700 till 6 500 K med intelligent 
VITACORE®-elektronik.

USB-laddning för mobiltelefoner 
och surfplattor.

 ELEKTRONIK

 GRATIS SUPPORTTELEFON
Har du frågor eller förslag? 
LUCTRA® teamet kan nås på gratisnumret 00800 00582872*

*från de flesta europeiska länder. Alternativt ring: +49 2371 662445

Med reservation för tekniska- och innehållsändringar.

 LUCTRA® 
 FUNKTIONER



DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, SCHWEIZ
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG 
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Kostenlose Service Hotline 00800 00 58 28 72
Telefon 0 23 71 66 24 45
info@luctra.de · www.luctra.de

INTERNATIONAL
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
P.O. Box 1753 · 58634 Iserlohn · Germany
Freecall 00800 00 58 28 72 · Phone +49 23 71 66 24 45 
info@luctra.de · www.luctra.eu

UNITED KINGDOM, IRELAND
DURABLE (UK) Ltd.
10 Nimrod Way, Wimborne, 
Dorset, BH21 7SH
Freecall 00800 00 58 28 72 · Phone 01202 85 11 30 
enquiries@luctra-uk.com · www.luctra.co.uk

FRANCE
DURABLE France S.A.S
Immeuble Le Tryalis · 9, rue de Rosny · 93100 Montreuil
Service Hotline Gratuit 00800 00 58 28 72
Téléphone 01 48 12 10 90 
luctra@durable.fr · www.luctra.fr

BELGIUM
DURABLE Belgium N.V./S.A.
Industriepark 14/101 · 9031 Gent-Drongen
Gratis service hotline 00800 00 58 28 72
Tel. 09/281 26 44/45
info@luctra.de · www.luctra-nl.com

NEDERLAND
DURABLE Nederland B.V.
Monierweg 3 · 7741 KV Coevorden
Gratis service hotline 00800 00 58 28 72
Tel. 0416 543 543
info@luctra.de · www.luctra-nl.com

SWEDEN, DENMARK, NORWAY, FINLAND
DURABLE SCANDINAVIA AB
Fågelsångsvägen 4B · 186 42 Vallentuna
Box 4 · 186 21 Vallentuna
Kostnadsfri support 00800 00 58 28 72
Telefon 08 - 630 11 50
info@durable.se · www.luctra.se

ITALIA
DURABLE Italia S.r.l
Via Greppi Dr. Pietro, 15/B · 23824 Dervio (LC)
Hotline gratuita 00800 00 58 28 72
Tel: 0341 807806 
info@luctra.de · www.luctra.it

POLSKA
Biuro Obsługi Klienta DURABLE Polska
Al.Kasztanowa 10 · 72-005 Przecław
Darma infolinia obsługi klienta 00800 00 58 28 72
Tel 091 432-40-70
info@luctra.de · www.luctra.pl

RUSSIA
Представительство фирмы DURABLE в России

Москва, 125438, ул. Михалковская, дом 63Б корп. 3

Бесплатная горячая линия 00800 00 58 28 72 

Тел\Факс: +7 495 601 9213

info@luctra.de · www.luctra-ru.com

 KONTAKT
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