Proﬁle Neon 01

Proﬁle Neon 01

Proﬁle Neon 02

Oude tijden herleven
in een modern jasje
Lichtreclame met Neon look
Maak kennis met de uitstraling van onze Neon
look acrylaat lichtreclame. Dankzij de ronde
afwerking en slechts 12 millimeter benodigde
stokbreedte, bieden we een fraai alternatief
voor de traditionele (glazen) Neon reclames.
Met Neon look acrylaat kunnen we verschillende
soorten schrijfteksten produceren. Of het nu
om hartlijnen gaat, of om contourlijnen: alles is
mogelijk.

De diepte van het acrylaat (gemiddeld 20
tot 35 millimeter) hangt af van het logo of
de aangeleverde tekst. Bij een Neon look
lichtreclame worden de voorkant en 10
millimeter van de zijkant verlicht, wat zorgt voor
het Neonbuis-effect. De onverlichte delen van
de zijkanten worden lichtdicht gespoten in de
gewenste RAL- of PMS-kleur. Tevens is het
mogelijk om het Neon look acrylaat compleet
rond aan te leveren.

Neon look lichtreclames
in het kort
•
•
•
•
•
•

Diepte Neon look acrylaat: 20-35mm
Stokbreedte minimaal: 12mm
Voorzijde is rond afgewerkt voor het
vergelijkbare effect van een Neonbuis
Standaard kleurtemperatuur LED’s 6500K,
optioneel mogelijk in 2700K tot 10.000K
Ook een lichtreclame met Neon look
effect in RGB is mogelijk
Leverbaar als (schrijf)letters, of inclusief
aluminium behuizing met lichtvangranden

Neon look 01

Neon look 02

Voorkant en 10mm zijwaarts verlicht

Doorgestoken neon look lijn. Voorkant en
10mm zijkant zijn verlicht, incl. aluminium
behuizing en lichtvang randen

Neon look 03
360 graden verlicht, alleen geschikt voor
binnengebruik.
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Neon look lichtreclame
Een mooi alternatief voor
de traditionele Neon lichtreclame

Neon verlichting; toen & nu
Het was Fransman Georges Claude, die een glazen buis
onder lage druk vulde met Neongas. Beide uiteinden van
de buis kwamen onder hoge spanning, er ontstond een
gasontlading et voilà: er was licht.
Traditionele Neon verlichting is zeer kwetsbaar. Om een
lange levensduur te garanderen maakt LEDSign daarom
Neon look lichtreclames in acrylaat. Dit is wel zo duurzaam
en veel milieuvriendelijker bovendien.
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