
Een van de meest gebruikte manieren om uw winkel uit 

te lichten is door middel van een trackrail. 

Wanneer u uw indeling van de winkel veranderd past u 

makkelijk uw nieuwe lichtplan aan bij de indeling. 

Op een trackrail past een legio aan diverse armaturen. 

Daarmee kunt u zich onderscheiden en op elke plek de 

juiste beleving creëeren. 

Basisverlichting 

Zo gebruikt u trackline armaturen voor de basisverlich-

ting, trackspots voor het uitlichten van producten en 

pendelarmaturen voor wat sfeer beleving op één plek. 

Met een trackrail kunt u zoveel meer, want wat dacht 

u van noodverlichting welke u zo in de rail klikt en er 

daarna geen omkijken meer naar heeft!

Nieuw en uniek 

Dat zijn de Retail signs, speciaal gemaakt voor 3-fase 

trackrails. Met deze retail signs kunt u makkelijk opvallen 

zonder de verlichting aan te passen!

U kunt in de aanwezige 3-fase trackrail in de winkel 

accenten aangeven. Om het zo voor het winkelend 

publiek eenvoudiger en aantrekkelijker te maken om 

bijvoorbeeld de paskamer, kassa, roltrap, lift of een 

bepaalde afdeling te kunnen vinden.

Cree¸r duidelijkheid in eigen stijl

Op deze fraaie manier kunnen wij logo’s, pictogrammen, 

teksten of pijlen (looprichting) creëren in uw eigen 

gewenste stijl. Een extra aandachttrekker wordt dit als 

de verlichting ook nog eens in RGB uitgevoerd wordt.

Nieuwe samenleving.  

De retail sign is ideaal om uw klanten de weg te wijzen, 
te attenderen op wat de looproutes zijn en te zorgen 
voor meer duidelijkheid in uw winkel. 

• Eenvoudig in montage. 
• Verkrijgbaar in uw eigen huisstijl. 
• Te combineren met de huidige verlichting.
• zorgt voor duidelijkheid.

Retail sign, opvallen zonder aanpassen 
De opties zijn eindeloos. Trek eenvoudig de aandacht van uw klanten. 
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Trackspot AR111  
TRIAC dimbare richtspot om 

die producten uit te lichten die 

de aandacht verdienen.

Trackspot Alicante 
Compacte trackspot die ook te 

verkrijgen is in de Fashion en 

Food uitvoering. 

Trackspot Vigo
Slanke maar robuuste trackspot 

door de draairing is de stra-

lingshoek instelbaar van 10’ tot 

50’. 

Trackspot Cadiz
Zeer dunne trackspot die ook 

te verkrijgen is in de Fashion en 

Food uitvoering. 

Track pendel Malaga 
Het standaard pendel armatuur 

die ook te verkrijgen is in de 

Fashion en Food uitvoering. 

Track pendel Oviedo 
Zeer slank armatuur om echt een 

statement mee te maken. 

Trackline Bilbao
Lineare trackline ideaal geschikt 

als basisverlichting voor bijvoor-

beeld in een magazijn. 

Trackline Valencia 
Lineare trackline ideaal geschikt 

als basisverlichting op plekken 

waar veel licht nodig is.

Trackspot Salou 
Een alleskunner door de 

verwisselbare driver en de 

aanpasbare gradenbundel. 

Trackspot Toledo 
350° draai- en 60° kantelbaar 

uitgevoerd met high power 

SMD techniek. 

Noodverlichting
Lijnverlichting die blijft branden 

ook wanneer er een stroomsto-

ring is, zo vind u altijd veilig de 

uitgang.

Noodverlichting EXIT
Eenvoudig de nooduitgangen 

vinden en de wegwijzen, ook 

wanneer de stroom uit is. 
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One of the most common ways to light up your store is 

by using track lighting. It enables you to easily modify 

your lighting plan to match your new store layout. 

With a multitude of different options available, luminaires 

fitted into the track allow you to add a distinctive touch 

anywhere you need it in order to deliver just the right 

experience for a specific product. 

Basic lighting 

Trackline fixtures include luminaires used for your 

ambient lighting, spotlights to light up products and 

pendant luminaires to create a specific atmosphere in 

a particular area. 

The applications for track lighting are varied. Why not 

use it for your emergency lighting, for instance? It’s a 

worry-free solution, because all you need to do is click 

it into the track!

New and unique

That defines our Retail signs, specially made for 

3-phase tracks. These retail signs allow you to easily 

draw attention without the need to modify your lighting 

plan!

You can use the existing 3-phase track in the store 

to create accent lighting. This makes it easier and 

more attractive for shoppers to navigate around your 

store and find certain areas such as the fitting rooms, 

checkout, escalator, lift or a specific department.

Provide clarity in your own style

This is a beautiful way to create logos, icons, texts or 

arrows (walking route) in the style of your choice. This 

will even be more attracting and engaging if the lighting 

features RGB.

A new way of living 
The retail sign is an ideal tool to show your customers 
the way, draw attention to walking routes and enhance 
the clarity in your store. 

• Easy to assemble 
• Available in your own corporate identity 
• Combined with your current lighting system
• Provides clarity

Retail sign, draw attention without modification 
The options are endless. Easily attract your customers’ attention. 
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Trackspot AR111  
TRIAC dimmable 15W AR111 

track spot 230VAC also 

available in Dim to Warm

Trackspot Malaga 
Compact track spot that is also 

available in the Fashion and 

Food version.

Trackspot Vigo
Slim but robust track spot due 

to the rotating bezel, the beam 

angle is adjustable from 10 ‘to 

50’.

Trackspot Cadiz
Track spot with driverbox that 

is also available in Food and 

RGB or CCT adjust. version.

Track pendant Malaga 
The standard pendant fixture that 

is also available in the Fashion 

and Food version.

Track pendant Oviedo 
Very slim fixture to really make a 

statement.

Trackline Bilbao
Linear trackline ideally suited as 

basic lighting, for example in a 

warehouse.

Trackline Valencia 
Linear trackline ideal as basic 

lighting in places where a lot of 

light is needed.

Trackspot Salou 
An all-rounder due to the 

exchangeable driver and the 

adjustable angle beam.

Trackspot Toledo 
350 ° rotatable and 60 ° 

tiltable with high power SMD 

technology.

Emergency lighting
Line lighting that stays on even 

when there is a power failure, 

so you will always find the exit 

safely.

Emergency lighting EXIT
Easily find emergency exits and 

show the way, even when the 

power is off.

Ondernemingsweg 50A ●  1422DZ U i thoorn  ● The Nether lands 

+31(0)297  820  881  ●  s ign ing@leds ign .n l  ●  www. leds ign .n l

The 3-phase capabilities of LEDSign
You can find our full range at www.ledsign.nl


