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Geen breekbaar glas 
maar onbreekbare Neon Flex

Neon Flex in het kort 
• Afmetingen 16.5 x 17mm 

• Leverbaar in een vlakke en ronde uitvoering 

• Mogelijkheid om te kiezen voor een gekleurde jacket 

• Verkrijgbaar in 24V 

• Verlicht middels een hoogwaardige LEDstrip 

• Wattage van ca. 9W per meter 

• Per 20 meter te voeden via een 24V driver

• Diverse mogelijkheden tot aansluitingen

• Hoge protectie classificatie van IP68 

• Te monteren met een speciaal aluminium U profiel 

• RGB optioneel mogelijk

Neon Flex 
Neon Flex is een lichtslang met een PVC behuizing met 

daarin LED-verlichting. Zoals de naam al doet vermoe-

den lijkt de flexline op traditionele Neon verlichting, 

maar dan in een zeer flexibele uitvoering. Hierdoor 

is het product tevens geschikt om vormen en figuren 

mee te maken én zeer duurzaam. 

De Neon Flex is optioneel leverbaar in combinatie met 

een aluminium U-profiel. We leveren u de speciale 

U-profielen in elke gewenste kleur. Tel alle eigenschap-

pen bij elkaar op en het is duidelijk waarom de Neon 

Flex zo populair is als contourlijn. Breng uw pand extra 

onder de aandacht, laat uw creativiteit de vrije loop en 

neem voor meer informatie contact op met LEDSign!

Kleur          W/m      Kniplengte       L/unit        nm           
2600-2800K      9          100mm           12 
2800-3200K      9          100mm           12 
4000-4500K      9          100mm           12 
5500-6000K      9          100mm           12 
Blauw            9          100mm           12 455-470nm 
Groen            9          100mm           12 510-525nm 
Geel            9          100mm           12 590-600nm 
Oranje            9          100mm           12 600-610nm 
Rood            9          100mm           12 620-630nm

ARTIKELNUMMER: 70 Nttz 
tt > 03=3528 flat 
z > 2=2600-2800K / 3=2800-3200K / 4=4000-4500K 
5=5500-6000K / B=blauw / G=groen / Y=geel 
O=oranje / R=rood 
 

Waterdicht verlicht
Wist u dat de Neon Flex dankzij de IP68-waar-

de niet corrodeert en tegen zeewater kan? De 

lichtslang is dan ook ideaal voor op motorjach-

ten en in kustgebieden. 


