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4 STAPPEN VERWIJDERD VAN HET PERFECTE LICHT

LED PRO-RIO DOWNLIGHT SERIE
De LED Pro-Rio Downlight serie bestaat uit een groot aantal 
modulaire inbouwspots die zeer geschikt zijn om in onder 
andere winkels, musea en kunstgalerieën te gebruiken. Doordat 
de inbouwspots modulair van opbouw zijn, kunt u deze zelf 
samenstellen en aan uw wensen aanpassen. Het modulaire 
systeem bestaat uit een LED module, reflector, driver en inbouwring. 
Met deze inbouwspots licht u uw producten en objecten optimaal 
aan, waarbij deze prachtig tot hun recht komen.

• Modulaire en verstelbare  
LED inbouwarmaturen

• Ideaal voor het aanlichten  
van producten

• Behuizing uit geëxtrudeerd aluminium
• Hoogwaardig koellichaam  

om lichtterugval te minimaliseren

SPECIFIEKE KENMERKEN

Met deze unieke, modulaire serie kunt u eenvoudig in 4 stappen een armatuur 
samenstellen dat in iedere toepassing gebruikt kan worden. Zo zorgt u voor een 
optimaal lichtbeeld dat aan alle wensen voldoet... en dan ook nog eens esthetisch 
verantwoord! 

MODULAIRE LED ARMATUREN 
WELKE AAN IEDERE TOEPASSING 
KUNNEN WORDEN AANGEPAST

LED  
PRO-RIO  
SERIES

FASCINERENDE  
LED RETAILVERLICHTING 
VOOR NATUURGETROUWE 
UITLICHTING VAN UW 
PRODUCTEN1 2 3 4

VANAF
€ 126

VERKOOP STIMULEREN DOOR UW PRODUCTEN  NÓG BETER TE PRESENTEREN
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LED PRO-RIO TRACKLIGHT SERIE

BEKIJK HIERNAAST WELKE OPLOSSINGEN WIJ U MET ONZE  
LED PRO-RIO SERIES KUNNEN BIEDEN!

PROLUMIA LED PRO-RIO SERIES

Onze innovatieve verlichtingsoplossingen voor de retailbranche, meer dan alleen licht!  
Het leidt mensen de weg, creëert een prettige omgeving en trekt de aandacht op punten 
welke meer benadrukt mogen worden. Denk bijvoorbeeld aan uw etalage, de product-
presentatie in uw winkel of uw verkoopbalie.

U BENT OP ZOEK NAAR NET DAT EXTRA BEETJE AANDACHT? 
Ons assortiment LED retailverlichting biedt voor elke winkel een passende oplossing,  
waarbij uw producten maximaal tot hun recht komen... écht fascinerend!
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De LED Pro-Rio Tracklight serie omvat een reeks schitterende 
spots die zeer geschikt zijn om in onder andere winkels, musea 
en kunstgalerieën te gebruiken. Met deze LED railspots licht u uw 
producten en objecten optimaal aan, waarbij deze prachtig tot 
hun recht komen. Door de hoge RA waarde bent u verzekerd 
van een natuurgetrouwe kleurweergave. De LED railspots zijn 
verkrijgbaar in de kleuren wit, lichtgrijs en zwart. Bevestig de 
armaturen aan onze bijpassende 3-fase rail, waardoor u eindeloze 
mogelijkheden heeft in de positionering.

SPECIFIEKE KENMERKENSPECIFIEKE KENMERKEN

In het assortiment vindt u 4 LED railspots 
die verkrijgbaar zijn in 3 behuizings- 
kleuren, 3 verlichtingshoeken en 4 kleur-
temperaturen.  
Keuze genoeg om voor elke situatie  
een bijpassende spot te vinden.

Bijpassende rails van uitmuntende 
kwaliteit. Onze 3-fase rail is vervaardigd 
van hoogwaardig aluminium, heeft 
koperen geleiders en is voorzien van 
PVC isolatie. Gemakkelijk op maat te 
zagen en eenvoudig te monteren met 
vele beschikbare accessoires.

ASSORTIMENT 

LED PRO-RIO SURFACE SERIE

In het assortiment vindt u 3 LED spots die verkrijgbaar zijn in 3 behuizings- 
kleuren (wit, lichtgrijs en zwart), 3 verlichtingshoeken en 4 kleurtemperaturen.  
Onze medewerkers helpen u graag om voor uw specifieke situatie een  
bijpassende spot te vinden. 

De LED Pro-Rio Surface serie is een lijn opbouwarmaturen met een 
minimalistisch design, welke eenvoudig integreren in elke ruimte. 
Deze moderne LED spots zorgen door de hoge RA waarde voor 
een natuurgetrouwe kleurweergave en zijn daardoor ideaal 
voor het gebruik in winkels, galerieën of hotels... daar waar de 
herkenning van kleuren essentieel is. Door middel van het gebruik 
van een spiegeloptiek en verdiepte LED module wordt hinderlijke 
verblinding tegengegaan.

• Hoge RA waarde (kleurweergave)
• Spiegeloptiek en verdiepte LED module 

om hinderlijke verblinding tegen  
te gaan

• Armatuur is roteer- en kantelbaar
• Voeding geïntegreerd in behuizing

• Hoge RA waarde (kleurweergave)
• Spiegeloptiek en verdiepte LED module 

om hinderlijke verblinding tegen  
te gaan

• Armatuur is eenvoudig te monteren
• Voeding geïntegreerd in behuizing

SPECIAAL GESELECTEERDE LED PRODUCTEN OM UW WINKEL NÓG MOOIER  TE MAKEN!

VANAF
€ 110

VANAF
€ 101

FASCINERENDE  
LED RETAILVERLICHTING 
VOOR NATUURGETROUWE 
UITLICHTING VAN UW 
PRODUCTEN

ROBUUSTE, ELEGANTE 
UITLICHTERS VOOR ONGEKENDE 
PRESENTATIEMOGELIJKHEDEN

MODERNE, DESIGNSPOTS  
VOOR DE MOOISTE 
UITLICHTING



LED PRO-RIO TRACKLIGHT SERIE LED PRO-RIO SURFACE SERIELED PRO-RIO SERIES
LED Pro-Rio Tracklight Serie | LED Pro-Rio Surface Serie | LED Pro-Rio Downlight Serie

ASSORTIMENT

LED PRO-RIO TRACKLIGHT LED PRO-RIO SURFACE LED PRO-RIO DOWNLIGHT TOEPASSINGSGEBIEDEN

3-FASE RAIL

WINKELS

MUSEA

TENTOONSTELLINGEN

KUNSTGALERIEËN

HOTELS

RESTAURANTS

REPRESENTATIEVE RUIMTES

ETC.

LED PRO-RIO TRACKLIGHT SERIE

BEKIJK HIERNAAST WELKE OPLOSSINGEN WIJ U MET ONZE  
LED PRO-RIO SERIES KUNNEN BIEDEN!

PROLUMIA LED PRO-RIO SERIES

Onze innovatieve verlichtingsoplossingen voor de retailbranche, meer dan alleen licht!  
Het leidt mensen de weg, creëert een prettige omgeving en trekt de aandacht op punten 
welke meer benadrukt mogen worden. Denk bijvoorbeeld aan uw etalage, de product-
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LED PRO-RIO DOWNLIGHT SERIE
De LED Pro-Rio Downlight serie bestaat uit een groot aantal 
modulaire inbouwspots die zeer geschikt zijn om in onder 
andere winkels, musea en kunstgalerieën te gebruiken. Doordat 
de inbouwspots modulair van opbouw zijn, kunt u deze zelf 
samenstellen en aan uw wensen aanpassen. Het modulaire 
systeem bestaat uit een LED module, reflector, driver en inbouwring. 
Met deze inbouwspots licht u uw producten en objecten optimaal 
aan, waarbij deze prachtig tot hun recht komen.

• Modulaire en verstelbare  
LED inbouwarmaturen

• Ideaal voor het aanlichten  
van producten

• Behuizing uit geëxtrudeerd aluminium
• Hoogwaardig koellichaam  

om lichtterugval te minimaliseren

SPECIFIEKE KENMERKEN

Met deze unieke, modulaire serie kunt u eenvoudig in 4 stappen een armatuur 
samenstellen dat in iedere toepassing gebruikt kan worden. Zo zorgt u voor een 
optimaal lichtbeeld dat aan alle wensen voldoet... en dan ook nog eens esthetisch 
verantwoord! 
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