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WIJ CREËREN

ERVARINGEN
Lumenso produceert led lichtbakken, led visuals en
led lichtoplossingen in de breedste zin van het woord.
Onze producten geven een extra dimensie en sfeer
aan uw bedrijf of organisatie. Altijd passend binnen uw
concept en wensen met onze maatwerkmogelijkheden.
Snelle levering door productie in eigen huis.
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ADVIES
OP MAAT

Vooraf geven wij u graag deskundig advies,
waarbij een doelgerichte aanpak, kwaliteit en
betrouwbaarheid voorop staan. Ons doel is om
voor u een ware eye-catcher te creëren.

Gratis en vrijblijvend

ADVIES

Montage door

PROFESSIONALS

Standaard 3 jaar

GARANTIE

Snelle levering volgens

AFSPRAAK
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FOTOFRAME
EEN WARE EYE-CATCHER

Door de hoge lichtopbrengst vallen de energiezuinige led
FotoFrames op. Ze zorgen voor een ware eye-catcher in bijvoorbeeld
uw showroom, winkel of horecagelegenheid. De led FotoFrames
zijn beschikbaar voor zowel indoor als outdoor gebruik. Dit zorgt
samen met onze maatwerkoplossingen dat de led FotoFrame in elk
denkbare situatie kan worden toegepast.

KENMERKEN

AFMETINGEN
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Geanodiseerd aluminium frame
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Geschikt voor indoor gebruik
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Toepasbaar op zowel wand als plafond
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Eenvoudig te verwisselen afbeelding
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Eigen productie in Nederland
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Altijd 3 jaar garantie, ook bij 24/7 gebruik
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CE-gekeurd

Enkelzijdig
Geschikt voor wand en plafond
• 2 cm diep, max. 1m2 - op aanvraag
• 5,5 cm diep, ieder gewenst formaat
• 8,5 cm diep, ieder gewenst formaat
• 10 cm diep, ieder gewenst formaat
Dubbelzijdig
Geschikt voor wanden
• 10 cm diep, max. 125 cm hoog
• 12 cm diep, max. 200 cm hoog x oneindig
• 15 cm diep, max. 300 cm hoog x oneindig

OPTIONEEL
• 5 jaar garantie

• Bewegingssensor

• Profiel in RAL kleur

• Monitor ingebouwd

• Dimfunctie

• RGB led

• Outdoor met opaal
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FOTOPLAFOND
CREËR EEN DAGLICHT EFFECT

De toepassingen van de led FotoPlafond zijn oneindig. Ook als
het gaat om de simulatie van daglicht. In de zorg worden de led
FotoPlafonds bijvoorbeeld toegepast vanwege de positieve effecten.
Een werkplek wordt leuker en gezonder. Bovendien oogt het interieur
ruimtelijker. Ook voor het versterken van de corporate identity van uw
bedrijf of organisatie, is de led FotoPlafond een originele oplossing.

KENMERKEN

AFMETINGEN
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Direct geprint op transparante plaat
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Geschikt voor systeemplafonds
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Makkelijk zelf te monteren
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Eenvoudig te verwisselen afbeelding
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Eigen productie in Nederland

4

Altijd 3 jaar garantie, ook bij 24/7 gebruik
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CE-gekeurd

Enkelzijdig
Geschikt voor wand en plafond
• 59,5 x 59,5 cm
• 59,5 x 119,5 cm
• Zie led FotoFrames voor
maatwerk afmetingen

OPTIONEEL
• 5 jaar garantie

• Variabel wit: warm/koud

• Dimfunctie
• Bewegingssensor
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POSTERFRAME
STIJLVOL & MODERN

Altijd een aandachtstrekker op de beursvloer of permanent in een
ruimte. Afhankelijk van uw wensen en eisen adviseert Lumenso graag
welke variant det best oplossing is in uw situatie. De verschillen zitten
voornamelijk in de diepte, lichtkracht en de manier waarop de led
PosterFrames worden uitgelicht.

KENMERKEN
4

Kliklijst, magneet frame of acrylaat frame
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Geschikt voor indoor gebruik
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Posters eenvoudig te verwisselen
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Eigen productie in Nederland
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Altijd 3 jaar garantie bij 16/7 gebruik
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CE-gekeurd

AFMETINGEN
Enkelzijdig
Geschikt voor wanden
• A3, A2, A1, A0
• Maatwerk op aanvraag

OPTIONEEL
• Afwijkende afmetingen
• Dimfunctie
• Outdoor
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LED VERLICHTING &

ARMATUREN
Led verlichting staat bekend om zijn duurzaamheid. Het gaat
lang mee, heeft een laag energieverbruik en ook nog eens
een lage warmteontwikkeling. Wij leveren uitsluitend hoge
kwaliteit led verlichting die we één op één in uw bestaand
lichtplan kunnen integreren. Neem vrijblijvend contact op
voor meer informatie over alle opties en mogelijkheden.

OFFERTE,
VRAAG OF
OPMERKING?
WIJ HELPEN
JE GRAAG
VERDER!
Lumenso LED Frames

info@lumenso.com

Daalakkersweg 4, hal 24

+31 (0)40 28 70 386

5641 JA Eindhoven

www.lumenso.com

