Enkelzijdig, dubbelzijdig, veelzijdig!

Motherboard lichtreclames
Maak kennis met de mogelijkheden van lichtreclame via een motherboard. De diepte van een motherboard varieert tussen 30 en 200 millimeter, de
uitvoering is veelzijdig.
Kies voor een enkel- of dubbelzijdige uitvoering.
En laat bijvoorbeeld de door u gewenste letters of
logo’s uitfrezen en via de binnenzijde voorzien van
acrylaat. Dit zorgt weliswaar niet voor een 3D-effect, al bereikt u dat wél door de letters via acrylaat
door te steken.

Als de letters direct of zijwaarts verlicht zijn, dan
kunt u de gewenste letters en logo’s strak tegen het
motherboard laten monteren. De gewenste letters
of logo’s kunnen ook op afstand worden gemonteerd en indirect worden verlicht. Dit zorgt voor een
mooie glow op het motherboard.
U kunt het motherboard laten spuiten in elke gewenste RAL- of PMS-kleur. Voor een goede lichtreflectie worden de binnenzijden van een motherboard wit gespoten.

Scoor met uw energielabel op elk vlak
Het is inmiddels algemeen bekend dat lampen

Motherboard lichtreclames
in het kort
•
•
•
•
•
•

Diepte motherboards: 30mm tot 200 mm
Standaard kleurtemperatuur LED-modules
6500K, optioneel mogelijk in 2700K tot 10.000K
Design in een vlakke of 3D-uitvoering
Letters of logo’s kunnen ook worden
voorgemonteerd op motherboard
Enkelzijdig of dubbelzijdig
In elke vorm te bestellen

met energielabel A, A+ en A++ voor een lagere
energierekening zorgen. Dit geldt ook voor LEDlichtreclames: met LED’s gaan reclames langer mee,
gaat uw energierekening omlaag en draagt u bij aan
een schoner milieu!
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MB04 Indirect voorgemonteerd
Aluminium motherboard met verlichte letters en/of
logo’s, die naar achteren worden verlicht en via afstandhouders op het motherboard worden gemonteerd.
De zijkant, achterkant en het onverlichte deel van de
voorzijde worden gespoten in de kleur naar wens.
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