
© Copyright Maretti Projectverlichting.
Onze IM is met de grootste zorg gemaakt. Desondanks kunnen de afgebeelde kleuren in de IM door het drukproces lichte afwijkingen vertonen 
t.o.v. de werkelijkheid. Wijzigingen in kleuren, maatvoering en collectie voorbehouden. Niets uit deze IM mag worden gekopieerd, nagemaakt 
en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook zonder schrifte lijke toestemming van Maretti lighting. Auteurs 
rechten liggen bij Maretti lighting van alle producten en ontwerpen.
Garantievoorwaarden
De wederpartij dient de geleverde zaak onmiddellijk bij ontvangst op haar deugdelijkheid te controleren. Aanspraak op het herstel of vervanging 
bestaat slechts indien de wederpartij
- In geval van zichtbare gebreken deze terstond ter kennis brengt van MPV.
- In geval van niet zichtbare gebreken MPV schriftelijk van deze gebreken in kennis stelt, binnen 2 werkdagen na de dag waarop de wederpartij 
de gebreken heeft ontdekt, of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, en daarbij aantoont dat de instructies van MPV voor gebruik en onderhoud 
en bediening zijn opgevolgd, terwijl de gebreken niet het gevolg zijn van normaal te achten slijtage, misbruik, onachtzaamheid, ongeval, over-
schrijding van de door MPV voorgeschreven limieten of van wettelijke veiligheidsvoorschriften, of indien het product is gerepareerd of gewijzigd 
zonder toestemming van MPV of een door haar erkende reparateur, bestaat geen aanspraak op herstel of vervanging.
De te vervangen onderdelen dienen kosteloos aan MPV ter beschikking te worden besteld.
Niet nakoming door de wederpartij van één of meer van zijn verplichtingen ontheft MPV van al haar garantieverplichtingen.
Bij montage van eigen artikelen van de wederpartij ontheft MPV zich van alle garantie punten.

Piet Boon® is a world renowned Dutch multidisciplinary design studio and a global luxury lifestyle brand, with 
both private and corporate clients around the world.

The company was established in 1983, when Piet Boon began his career as a building contractor. Karin Meyn 
joined the company in 1986 as joint business partner and Creative Director. Together they lead a dynamic and 
experienced team of international architects, designers, stylists and artisans responsible for a versatile range 
of exterior and interior projects.

The partnership with Maretti Project Lighting reflects a mutual commitment to excellence, a love of beautiful 
materials, and exceptional attention to detail. Maretti combines carefully considered Piet Boon® designs with 
function, delivering a range of timeless and exclusive lighting.

 Interior architecture and design is not only about what you see, it’s about embracing the senses. And an 
interior only truly comes to life with a thoughtful and bespoke lighting plan.
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Maretti Lighting
Bolderweg 7

HOT KROON chandelier SMALL 13.7510 cOlOr

BlacK WhiTe

04 05

230 VOLTAGE 20 IP BULB NOT 
INCLUDED

5x40 wATTAGE

E14 BULB 2500mm

E14 SOCKET INDOOR

CABLE



13.7510 cOlOrHOT KROON chandelier SMALL

Ø600mm

±600mm

 “No rights can be derived from the information provided on this Instruction Manual. Information on the Instruction Manual has been 
compiled with the utmost care and is updated on a continuous basis. Nevertheless Maretti cannot guarantee that  

all information is free of errors, complete or fully up to date.” 
Handmade; this product is unique and may vary slightly in size.


