LumitexT® dagsituatie

LumitexT® nachtsituatie

De LED ontketent een revolutie op de verlichtings-

De voordelen van LumitexT®

markt. Waar auto’s vroeger hooguit met een LED
controlelampje werden uitgerust, verlaten deze nu
de fabriek met een LED hoofdverlichting.
De techniek is dankzij voortdurend onderzoek van

Uitvoering

ondernemingen zoals Osram Opto, Philips Lumileds,

- Prachtige heldere kleuren

Nichia, Toyoda Gosei en Cree enorm verbeterd.

- Hoge attentiewaarde

Levensduur en lichtopbrengst zijn verhoogd bij een

- Prachtige uitstraling

ongekend laag energieverbruik. Met LumitexT®

- Homogene uitlichting

profiteert u optimaal van deze voordelen!

- Slanke vormen
- Grote detaillering

LumitexT® biedt u alle voordelen van LED verlichting
in drie basismodellen: Contour, BackLight en

- Tot zeer klein
produceerbaar

FrontLight. Kenmerkend voor alle uitvoeringen is de
ongeëvenaarde detaillering. Niet alleen letters zijn
mogelijk, maar ook logo’s en andere vormen.

Economie

Desgewenst in meerdere kleuren.

- Lagere totaalinvestering
t.o.v. conventionele

Daar waar conventionele technieken, zoals PL en

technieken

Neon, stoppen gaat LumitexT® verder!

- Energiebesparing
tot 90%

De LumitexT® produkten kunnen zowel buiten als
binnen gebruikt worden voor:
- Signs en logo’s

- Nagenoeg geen
onderhoud
- Lange levensduur

- Gevelbelettering
- Ruimteaanduiding in openbare gelegenheden
- Bedrijfsnaam in bedrijfsbalie’s, winkels, etc.

Milieu
- Lage milieu belasting

Natuurlijk is ook over de montage nagedacht. Alle

- geen zware metalen

LumitexT® producten kunnen worden gemonteerd

(kwik) als bij neon

met behulp van LumiFix. Bespaar kostbare tijd en

- geen afval omdat

boor minder montagegaten in de gevel. Bezoek

lichtbronnen niet

www.lumitext.com voor een nadere omschrijving, of

worden vervangen

zie de achterzijde van deze folder.

- Laag energieverbruik

LumitexT® en LumiFix zijn Nederlandse producten.
LumitexT® wordt volledig in Nederland geproduceerd

Praktisch

Ervaar onze meedenkmentaliteit en ontdek dat het

- Eenvoudig te monteren,

prettig zaken doen is met LumitexT®

eventueel met LumiFix
- Veilig vanwege

Ik hoop u binnenkort te spreken!

laagspanning
- Zéér vandalisme-

Sjirk van der Zee
LumitexT® bv

bestendig
- Hoge tril- en
schokbestendigheid

LumitexT® wordt uitsluitend geleverd aan de tussenhandel.

Soorten LumitexT®

LumiFix
Ter montage van LumitexT® letters en vormen
is het product LumiFix door ons ontwikkeld.

Backlight
De Backlight is een naar de
achterzijde uitlichtende letter
of vorm. Met de nieuwe
LumiBright ledstrip is een
minimale dikte van 8 millimeter mogelijk. Hiermee is
het mogelijk om het kleurengamma van veel acrylaat
leveranciers te gebruiken.
Voor montage op een spiegelende ondergrond bestaat er een
speciale versie van de Backlight met indirecte verlichting.
Deze versie wordt altijd gespoten (kleur naar wens) en is 12
mm dik. Ook mogelijk: RVS Front / Aluminium front / Spuiten in
RAL kleur.

LumiFix vereenvoudigt de montage en aansluiting en beperkt het aantal gaten in de
ondergrond tot een minimum. Bij gebruik van
kleinere letters, waarbij het reliëf van de
ondergrond extra opvalt, zorgt LumiFix tevens
voor een strakke montage. LumiFix bestaat uit
een aluminium strip die in elke RAL kleur kan
worden geleverd en aluminium montagenokjes die aan de letters worden gemaakt.
Het geheel wordt kant & klaar aan u geleverd.
Met LumiFix kunnen de letters afzonderlijk
eenvoudig & snel worden weggenomen wat
een groot voordeel is bij bijvoorbeeld onderhoudswerk aan de gevel.

Frontlight
De Frontlight is tevens een
vol acrylaat letter van 20 - 30
mm dikte afhankelijk van
kleur en formaat.
De Frontlight is volledig en
egaal aan de voorzijde uitgelicht. Met de nieuwe
LumiBright LED strip kunnen
zelfs de kleinste hoekjes verlicht worden. De Frontlight is door zijn geringe dikte en grote
detaillering ook zeer geschikt voor kleine letters. Ook grote
letters kunnen echter zeer goed worden gemaakt in de
LumitexT® Frontlight. De Frontlight wordt standaard geleverd
in zwart maar kan ook in een RAL kleur naar wens worden
gespoten. De translucent folie op de voorzijde is naar wens.

LumiFix voor Backlight
Speciaal ter montage van LumitexT® Backlight
letters en vormen is er een variant op het product LumiFix door ons ontwikkeld.
Deze "platte" variant geeft minder schaduwwerking en dit is met name van belang bij de
backlight.

LumitexT® kent als geen ander de mogelijkheden van LED als verlichtingsbron binnen de
reclame industrie. Wij informeren u graag.
Eén telefoontje of mailtje is voldoende.

Contour
De Contour is een in contour
naar de voorzijde uitlichtende
letter of vorm. De breedte
van de contour is naar wens
aanpasbaar. De contour wordt
standaard geleverd in zwart
maar kan ook in een RAL
kleur naar wens worden
gespoten. De voorzijde wordt
voorzien van een folie, ook kleur naar wens binnen folie aanbod. In plaats van folie kan de voorzijde ook worden voorzien
van bijvoorbeeld RVS of aluminium.

LumitexT®
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info@lumitext.com

www.lumitext.com

