SUPERLIGHT LICHTRAIL

D

e uitstraling van uw
reclame is op de dag

natuurlijk het belangrijkst.
Immers dan heeft u de meeste
kans om te communiceren.
Maar onderschat u toch het
einde van de middag én de
avond niet.
Daarom presenteren wij u een
uitgebreid programma verlichting. Van energie-zuinige spots
voor kleine teksten tot een

Verlichte zuil4

Een pracht van een verlichte zuil. Het bovenste gedeelte
is van kunststof en wordt van binnenuit verlicht, het
onderste gedeelte is geanodiseerd aluminium en wordt
(aan beide zijden van de zuil) door een onopvallende
grondspot aangelicht.

Grondspot4

Een grondspot heeft het
grote voordeel dat u op de
dag de verlichting niet ziet.
De spot zit onopvallend in
de grond en de hardglas
bovenzijde zorgt ervoor
dat geen beschadiging
kan optreden.

onopvallende grondspot voor

Lichtrail3

bijv. totems, van ver-stralers

Deze lichtrail uit geanodiseerd
aluminium zorgt voor een
prachtig gelijkmatige
aanlichting. Op de dag valt hij
nauwelijks op, in de avond
zorgt hij voor een opvallende
exposure van dit bedrijf.

voor XXL afbeeldingen tot een
lichtrail voor gevelteksten.
Wij hebben voor u 4 spots in
het programma, met bijbehorende afstandsteunen. En
afhankelijk van de omstandigheden maken wij een uitgebalanceerd plan voor u.
Werkelijk uniek is onze spot
A50, die een verbruik van
slechts 9 watt heeft.
Verder uw speciale aandacht
voor onze rank gevormde lichtrail. Precies op (lengte) maat
gemaakt voor elke toepassing.
Afhankelijk van de diepte van
aanlichten worden steunen
meegeleverd.
Ook dit product is uiterst
energie-zuinig.
U ziet het: ook voor aan- en
verlichting bent u bij ons aan
het goede adres.

Lichtrail4

Deze lichtrail zit gemonteerd op
afstandsteunen. Afhankelijk van de
teksthoogte bepalen wij de lengte van
deze afstandsteunen. Naar wens kan
e.e.a. ook volledig in een RAL kleur worden
gelakt.

Het lichtrailprofiel
is super slank.
Standaard in wit
gepoedercoat of
aluminium geanodiseerd geleverd.
Maar ook is lakken
in een (RAL) kleur
mogelijk.

Lichtrail 6

Bij dit restaurant is buiten al de sfeer van
binnen merkbaar. Deze lichtrail zit
onopvallend, net boven de tekst
gemonteerd. Op de kopse kant zit een
schemerschakelaar ingebouwd, zodat de
verlichting op het juiste moment aangaat.

ULTRO SPOTS

UNIEK!

type

steunlengte*

A50

0.5 mtr.

verbruik

9 watt

A503

Dit is een mooie kleine spot voor decente, rustige en sfeervolle verlichting. De
spot heeft een ongelofelijk laag energieverbruik en een extreem lange levensduur. Uitermate geschikt voor teksten in
binnensteden en voetgangersgebieden.
Met geronde of rechte steun leverbaar.

levensduur

lichtopbrengst max. aanlichthoogte

10.000 uur

280 lumen

1.5 mtr

(*) : in ronde of rechte uitvoering leverbaar

Skip4

Deze spot is een heel goedkope halogeen spot
en geeft meer licht dan de A50. Dus voor
toepassingen waar meer aandacht nodig is én
als de aan te lichten reclame hoger is. Een leuk
vormgegeven spot met rechte arm.
type

steunlengte

verbruik

levensduur

lichtopbrengst max. aanlichthoogte

Skip 300

1 mtr.

300 watt

2.000 uur

5.000 lumen

Skip 200

0.5 mtr.

200 watt

2.000 uur

3.200 lumen

1.5 mtr
3 mtr

TJW3

Een compacte spot, die werkt op basis
van HQI techniek, voor objecten van
klein tot middelgroot. Geeft veel licht,
dus ook op grotere afstand zichtbaar.
Geleverd met een rechte arm. Deze
straler mag ook als up-lighter worden
gebruikt.
type

steunlengte

verbruik

levensduur

lichtopbrengst max. aanlichthoogte

TJW 70/100

1 mtr.

70 watt

8.000 uur

5.000 lumen

TJW 70/50
TJW 150

0.5 mtr.
1 mtr.

70 watt

150 watt

8.000 uur
8.000 uur

5.000 lumen

1.5 mtr

11.000 lumen

4 mtr

3 mtr

YRR4

Een werkelijk unieke spot voor de
supergrote reclames, zoals bijvoorbeeld
mega-spandoeken. Door de speciale
reflector-spiegel een mooi gelijkmatige
verlichting tot 12 meter hoog! Ook voor
verlichting op zeer grote afstand. Deze
straler mag ook als up-lighter worden
gebruikt.

type

steunlengte

verbruik

levensduur

lichtopbrengst max. aanlichthoogte

YRR 150

1 mtr.

150 watt

8.000 uur

11.000 lumen

YRR 70

0.5 mtr.

70 watt

8.000 uur

Wanneer welke spot?4
Alle opgegeven waarden zijn indicatief en dienen per geval
nader bekeken te worden. Daarom adviseren wij u graag
aan de hand van de specifieke situatie. Let u bij uw keuze
voor een spot wel goed op het verbruik en de levensduur
van de lampen. Dit zijn terugkomende kosten !

5.000 lumen

toepassing

6 mtr

12 mtr

maximale hoogte aanlichting

type

klein

tot 1.5 meter

A50 • SKIP 200 • TJW 70/50

groot

tot 4 meter

TJW 150

tot 12 meter

YRR 150

middel
groter xl

supergroot xxl

tot 3 meter

tot 6 meter

SKIP 300 • TJW 70/100 • TJW 150

YRR 70

