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Een lichtreclame is maatwerk en heeft als functie om herkenbaarheid en zichtbaarheid 
voor uw organisatie of bedrijf te creëren. Bij LEDSign kunt u terecht voor praktisch 

elk denkbare uitvoering.

Samen met u bespreken wij uw wensen omtrent de lichtreclame. Vervolgens zorgen 
wij voor de ontwikkeling, vervaardiging en desgewenst de montage van uw nieuwe 

reclame uiting.

Naast de complete lichtreclame installaties heeft LEDSign tevens diverse (LED) 
componenten en overige sign productie in haar assortiment.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie of bedrijf, 
neem dan vrijblijvend contact met ons op.

LEDSign
signing@ledsign.nl

0279 - 748 112
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Maak elk project uniek
De opties zijn eindeloos. Voor projecten met
een eigen identiteit – telkens weer.

Onderstreep het unieke karakter van uw bedrijf of 

organisatie met lichtreclame. Er is veel mogelijk. 

Geheel naar uw wens, precies zoals dat bij u past. 

Bij LEDSign kunnen we uw lichtreclame in 

veel kleuren realiseren. Dit doen we met de 

translucente (doorschijnende) folies 3M-3630, 

AVERY 4500TF/5500QM en Oracal 8500/8800. 

Kunnen we de gewenste kleur niet met een van 

deze folies realiseren? Dan zoeken we samen met 

u een passend alternatief, zoals bijvoorbeeld een 

fullcolourprint. 

Naast de translucente folies en fullcolourprints 

werken we ook met gekleurd acrylaat en 

gekleurde leds, waarbij ook RGB-verlichting tot de 

mogelijkheden behoort. Daarnaast kunnen we voor 

uw verlichting verschillende witte leds toepassen, 

met kleurtemperaturen vanaf 2700K (warm wit) tot 

10.000K (koud wit). 

Wilt u uw licht afstemmen op de gewenste 

lichtsterkte? Met een dimbare lichtreclame 

zorgen we niet alleen voor de juiste beleving op 

elk moment, maar houdt u ook rekening met de 

normen die gelden voor de lichtvervuilingswet in 

uw gemeente. 

In onze offertes staat altijd hoeveel LED’s we 

verwerken in uw lichtreclame. Ook vermelden 

we het te verwachte wattage. Bij levering 

van uw lichtreclame krijgt u een passende 

waterbestendige LED-driver (van Mean Well) én 

kunt u kiezen uit meerdere mogelijkheden voor 

montage (zie pagina 29 in deze brochure). Om de 

montage goed te laten verlopen, ontvangt u van 

ons een duidelijke montage-instructie. Net als een 

kartonnen 1:1 boormal.

We begrijpen dat u graag wilt weten hoe uw 

verlichting er straks uitziet. Daarom sturen we bij de 

offerte altijd een overzichtelijk dag- en nachtontwerp 

mee. Bovendien staan bij de meegezonden 

designs de afmetingen, kleuren en dieptes van de 

letters en logo’s duidelijk weergegeven. Kortom, u 

krijgt een goede impressie. Helder én compleet. 
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Beeld zegt meer dan 
duizend woorden 

Val op. Krijg de aandacht – en houd die vast. Met 
onze kwalitatief hoogwaardige LED-lichtreclames 
valt u op bij iedere voorbijganger. We produceren 
elke mogelijke vorm van lichtreclame en werken met 
acrylaat, aluminium, RVS, koper en messing óf een 
combinatie van deze materialen. De mogelijkheden 
zijn eindeloos!

Waar u ook voor kiest: met de hoge en egale licht-
output van onze oplossingen maakt u indruk. Binnen 
of buiten, op elk moment. De juiste lichtreclame, 
ook voor u: we zijn er trots op. 
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Kleurrijk geheel

We kunnen uw lichtreclame realiseren in 

praktisch elk denkbare kleur. Dit doen 

we met gekleurde LED’s, gekleurde 

translucente folie of gekleurd acrylaat. 

Heeft u een specifieke kleurcode of een 

kleurverloop in uw logo? Dan is een 

fullcolourprint de beste keuze. 

Bij het vormgeven van lichtreclame heeft u 

de keuze uit meerdere soorten materialen en 

verlichtingsmogelijkheden. Afhankelijk van de 

grootte en het gewenste effect stemmen we beide 

aspecten volledig op elkaar af. 

Voor uw verlichting is veel mogelijk; kijk maar 

eens op de pagina hiernaast. En zoals we met 

verlichting alle kanten uitkunnen, zo geldt dat ook 

qua materiaal. Denk bijvoorbeeld aan kunststof 

(acrylaat) gefreesde letters, aluminium en RVS. Of 

ga voor de specials zoals messing, cortenstaal of 

een combinatie van al deze materialen. 

Onze mogelijkheden voor 
verlichting en materiaal

Opvallend groot? Of ingetogen klein? Maak een 
onuitwisbare indruk met uw lichtreclame. 

Gekleurd acrylaat 
Snel schakelen, dat doen we 

graag bij LEDSign. Dus hebben we 

diverse standaard acrylaatkleuren 

direct op voorraad. 

8
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LED-lichtreclame van acrylaat
Met de acrylaat verlichte letters en logo’s kunnen 

we praktisch elk gewenst ontwerp in de vorm van 

een lichtreclame produceren. 

Door de ingegoten LED’s is de minimale benodigde 

stokbreedte voor onze acrylaat lichtreclames 

slechts 12 millimeter. Hierdoor kunnen we zelfs 

de smalle delen van het logo op een strakke 

manier produceren en zo een egale lichtspreiding 

garanderen. De diepte van het acrylaat hangt af 

van de manier van verlichting. De dieptes van 

de letters en/of het logo varieert tussen 20 en 50 

millimeter. 

Met translucente folies kunnen we de acrylaat 

lichtreclames in veel verschillende kleuren 

aanbieden. Naast de translucente folies kunnen 

we ook werken met gekleurd acrylaat en ingegoten 

RGB-LED’s. De acrylaat letters en/of logo’s bieden 

we aan in verschillende uitvoeringen, uiteenlopend 

van AC01 tot en met AC08

9

Lichtreclame in elke 
vorm en elk formaat

Acrylaat lichtreclames 
in het kort 

● Diepte acrylaat 20mm tot 50mm 
● Stokbreedte minimaal 12mm
● Standaard kleurtemperatuur LED’s 6500K,    
   optioneel mogelijk in 2700K tot 10.000K en RGB
● Diverse mogelijkheden met translucente folies,
   gekleurd acrylaat en gekleurde ingegoten LED’s

 

AC01 Direct
Acrylaat voorzien van ingego-

ten LED’s, naar voren verlicht. 

De zij- en achterkanten worden 

lichtdicht gespoten in een kleur 

naar wens.

AC02 Indirect
Acrylaat voorzien van ingego-

ten LED’s, naar achteren ver-

licht. De zij- en voorkanten wor-

den lichtdicht gespoten in een 

kleur naar wens.
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AC03 Direct en indirect
Acrylaat voorzien van ingego-

ten LED’s, naar voren en ach-

teren verlicht. De zijkanten wor-

den lichtdicht gespoten in een 

kleur naar wens.

AC06 Outline
Acrylaat voorzien van ingego-

ten LED’s, naar voren verlicht. 

De zijkant, achterkant en het 

grootste deel van de voorkan-

ten worden lichtdicht gespoten 

in een kleur naar wens.

AC08 Volledig zijwaarts
Acrylaat voorzien van ingego-

ten LED’s, volledig zijwaarts 

verlicht. De voor- en achterkan-

ten worden lichtdicht gespoten 

in een kleur naar wens.

AC07 Indirect 
en zijwaarts
Acrylaat voorzien van ingego-

ten LED’s, naar achteren en 

deels zijwaarts verlicht. De helft 

van de zijkanten en de voorkan-

ten worden lichtdicht gespoten 

in een kleur naar wens.

AC04 Zijwaarts
Acrylaat voorzien van ingego-

ten LED’s, zijwaarts verlicht. 

De voorkant, achterkant en de 

helft van de zijkanten worden 

lichtdicht gespoten in een kleur 

naar wens.

AC05 Direct 
en zijwaarts
Acrylaat voorzien van ingego-

ten LED’s, naar voren en deels 

zijwaarts verlicht. De helft van 

de zijkanten en de achterkan-

ten worden lichtdicht gespoten 

in een kleur naar wens.

12
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LED-lichtreclame van acrylaat
Stijlvol en creatief. Met ongekend veel 
mogelijkheden.

Uw omgevingsvergunning
 
Voor de installatie van LED-lichtreclame op een 

pand heeft u een omgevingsvergunning nodig. De 

plaatselijke gemeente geeft deze af. Voor reclame-

uitingen gelden steeds meer eisen, voor bijvoorbeeld 

afmetingen, wattages en lichtsterktes. Bij LEDSign 

denken we graag met u mee om uw lichtreclame 

binnen de gestelde eisen te ontwerpen. 



Onderscheid uzelf,
beken kleur!
Wilt u dat uw merk beter wordt herkend? Wilt u de 
aandacht van nieuwe en bestaande klanten? Start 
met het juiste beeld. Ongeacht om wat voor het bedrijf 
het gaat of waar het zich bevindt: met passende 
kleuren onderscheidt u zich gegarandeerd. 

Bij LEDSign gebruiken we onder andere de gekleurde 
folies van 3M, Oracal of Avery. Daardoor zit de door uw 
gewenste kleur er bijna altijd wel tussen. En is dat niet 
het geval? Dan beplakken we de lichtreclame met 
een fullcolourprint. Zo grijpen we nooit mis!

De onverlichte delen van de lichtreclame laten we 
spuiten in een PMS- of RAL- kleur naar wens. Zo valt u 
goed op - zónder afbreuk te doen aan uw huiskleuren.

Folie

Kleurcodes

15
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Lichtreclame met Neonlook
Maak kennis met de uitstraling van onze acrylaat-

lichtreclames met Neonlook. Dankzij de ronde 

afwerking en slechts 12 millimeter benodigde 

stokbreedte, bieden we een fraai alternatief 

voor de traditionele (glazen) Neonreclames. 

Met Neonlook-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 30 

tot 35 millimeter) hangt af van het logo of 

de aangeleverde tekst. Bij een Neonlook-

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.

Oude tijden herleven 
in een modern jasje

Neon look lichtreclames 

in het kort 

● Diepte Neonlook-acrylaat: 30-35mm
● 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 Neonlook 
   effect in RGB is mogelijk
● Leverbaar als (schrijf)letters, of inclusief  
   aluminium behuizing met lichtvangranden

Profile Neon 01 Profile Neon 02 Profile Neon 03

Neon look 01 
Voorkant en 10mm zijwaarts 

verlicht 

Profile Neon 01 Profile Neon 02 Profile Neon 03

Neon look 02
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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Neonlook-lichtreclame 
Een mooi alternatief voor
de traditionele Neon-lichtreclame

Neonverlichting; 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 Neonverlichting is zeer kwetsbaar. Om een 

lange levensduur te garanderen maakt LEDSign daarom 

Neonlook-lichtreclames van acrylaat. Dit is wel zo 

duurzaam en veel milieuvriendelijker bovendien. 
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Pas de lichtsterkte aan, bespaar energie en voorkom 
lichthinder.

Wilt u op bepaalde uren van de dag extra de 

aandacht trekken? Of gaat u juist overdag voor 

subtiele verlichting? Met een externe dimmer kunt 

u LED-verlichting dimmen naar het gewenste 

lichtniveau.

LEDSign biedt u meerdere dimsystemen en 

bijpassende receivers en controllers. Zo kunt u de 

lichtreclame dimmen via een RF (Radio Frequency) 

of IR (infrarood) afstandsbediening. Ook smart 

dimmen – via een app op uw telefoon – is mogelijk.

Om lichtvervuiling tegen te gaan, verplichten 

sommige gemeentes u om gevelverlichting op 

bepaalde momenten van de nacht te dimmen. 

Controleer dus altijd de lokale regelgeving. 

Dim uw LED-verlichting 

22

90 006057 
Receiver + remote
RF 1 zone afstandsbediening 

met 4 standaard lichtsterktes. 

2 scenes instelbaar en te be-

sturen met dimknoppen en dim-

wheel. 12V - Max. 120W - IP20.

90 000100
Dim-unit Casambi
Kleine 1-kanaalsdim-unit. Te 

gebruiken bij single-colourlicht-

reclames. Instelbaar op tijdzo-

ne, zodat u in de loop van de 

dag verschillende lichtsterktes 

ervaart, energie bespaart en 

lichthinder voorkomt. 230VAC - 

Max. 100W - IP20.

90 000140 
Schakelunit Casambi
Kleine 1-kanaalsschakelunit. Te 

gebruiken bij single-colourlicht-

reclames, RGB optioneel ver-

krijgbaar. Instelbaar op tijdzone. 

Zo kunt u de gewenste aan/uit-

tijd instellen, wat energie be-

spaart en lichthinder voorkomt. 

230VAC - Max. 100W - IP65.
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Aluminium lichtreclame
Met een lichtreclame van aluminium kunt in diepte va-

riëren van 30 tot 200 millimeter. U ontvangt de alumini-

um lichtreclames in een strak design, met een minimaal 

benodigde stokbreedte van 25 millimeter.

We bieden u de aluminium lichtreclames in drie ver-

schillende uitvoeringen: met een zichtbare aluminium 

rand, een strakke afwerking of in een verzonken uitvoe-

ring.

De binnenzijde van de aluminium lichtreclame wordt 

wit gespoten. Dat zorgt voor een goede lichtreflectie. 

En réken maar dat klanten en passanten dat opvalt. 

Aluminium doosletters: hét 
visitekaartje van veel bedrijven

Aluminium lichtreclames 
in het kort 

● Diepte aluminium: 30mm tot 200mm
● Stokbreedte minimaal: 25mm 
● Standaard kleurtemperatuur LED’s 6500K,    
   optioneel mogelijk in 2700K – 10.000K en RGB
● Design als verzonken strakke afwerking 
   of inclusief zichtbare randen
● Diverse mogelijkheden met translucente folies, 
   gekleurd acrylaat en gekleurde LED-modules

Profile  ALU01 Profile  ALU02 Profile  ALU02+P

Profile  ALU03 Profile  ALU03+B Profile  ALU04

Profile  ALU05 Profile  ALU05+B Profile  ALU06

ALU01 Direct
Aluminium doosletter met 

LED-modules en een strakke af-

werking. Voorkant is verzonken 

en gemaakt in 3mm-acrylaat. 

Zij- en achterkanten gespoten 

in kleur naar wens. 

Profile  ALU01 Profile  ALU02 Profile  ALU02+P

Profile  ALU03 Profile  ALU03+B Profile  ALU04

Profile  ALU05 Profile  ALU05+B Profile  ALU06

ALU02 Direct
Aluminium doosletter met 

LED-modules en een strakke af-

werking. Voorkant is opliggend 

en gemaakt van 3mm-acrylaat. 

Zij- en achterkanten gespoten 

in kleur naar wens
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Profile  ALU01 Profile  ALU02 Profile  ALU02+P

Profile  ALU03 Profile  ALU03+B Profile  ALU04

Profile  ALU05 Profile  ALU05+B Profile  ALU06

ALU05+B Indirect 
en zijwaarts
Aluminium doosletter met 

LED-modules. Achterkant van 

10mm-acrylaat. Gedeelte van 

zijkanten en gehele voorkanten 

gespoten in kleur naar wens. 

Profile  ALU01 Profile  ALU02 Profile  ALU02+P

Profile  ALU03 Profile  ALU03+B Profile  ALU04

Profile  ALU05 Profile  ALU05+B Profile  ALU06

ALU05 Zijwaarts
Aluminium doosletter met 

LED-modules. Achterkant van 

10mm-acrylaat. Aluminium zij-

kanten en gehele voorkanten 

gespoten in kleur naar wens. 

Profile  ALU01 Profile  ALU02 Profile  ALU02+P

Profile  ALU03 Profile  ALU03+B Profile  ALU04

Profile  ALU05 Profile  ALU05+B Profile  ALU06

ALU06 Indirect
Aluminium doosletter met LED-

modules. Achterkant van 3mm-

acrylaat. Zij- en voorkanten 

gespoten in kleur naar wens. 

Profile  ALU01 Profile  ALU02 Profile  ALU02+P

Profile  ALU03 Profile  ALU03+B Profile  ALU04

Profile  ALU05 Profile  ALU05+B Profile  ALU06ALU04 direct 
en zijwaarts 
Aluminium doosletter met 

LED-modules. Voorkant van 

15mm-acrylaat. Aluminium zij-

kanten en achterkanten gespo-

ten in kleur naar wens. 

Profile  ALU01 Profile  ALU02 Profile  ALU02+P

Profile  ALU03 Profile  ALU03+B Profile  ALU04

Profile  ALU05 Profile  ALU05+B Profile  ALU06ALU03 Direct
Aluminium doosletter met 

LED-modules. Deksel in 

3mm-acrylaat met zichtbare 

aluminium randen. Zij- en 

achterkanten gespoten in kleur 

naar wens

ALU03+B Direct 
en indirect
Aluminium doosletter met 

LED-modules. Voor- en achter-

kanten van 3mm-acrylaat. Zij-

kanten gespoten in kleur naar 

wens.

Profile  ALU01 Profile  ALU02 Profile  ALU02+P

Profile  ALU03 Profile  ALU03+B Profile  ALU04

Profile  ALU05 Profile  ALU05+B Profile  ALU06

Goed zichtbaar

Deze doosletters bevinden zich op 8 meter 
hoogte! De letters zijn voor eenvoudige en 
snelle montage bevestigd op een aluminium 
U-frame welke in de kleur van de gevel is ge-
spoten. Overdag zijn de letters fel verlicht, in 
de nacht worden ze via een schakelaar ge-
dimd. Daardoor hebben automobilisten op 
de aangrenzende provinciale weg geen last 
van felle verlichting, terwijl de lichtreclame 
tóch goed lees- en zichtbaar blijft!
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Aluminium lichtreclame 
Varieer in diepte, vanaf 30 tot maar liefst 
200 millimeter

Voor montage is geen 
plek te gek 

U kunt gevelreclames op meerde-
re manieren plaatsen. Bijvoorbeeld 
op het dak, aan de gevel, naast de 
entree of zelfs achter het raam. We 
denken graag mee over de beste 
montage voor uw lichtreclame. Voor 
elke situatie hebben we een passen-
de oplossing, zodat de installatie ge-
makkelijk en vakkundig gebeurt.



30

Montage: (bijna) alles kan
Bij LEDSign hebben we voor praktisch elke situatie 

en locatie een passende manier voor de montage 

van lichtreclame. De manier van monteren hangt af 

van verschillende factoren, zoals de ondergrond, 

het ontwerp van de lichtreclame en de plaatselijke 

regel- en wetgeving. Voordat de lichtreclame in 

productie gaat, moet de manier van monteren 

bekend zijn. 

Montage van losse letters en logo’s gaat via 

draadeinden en/of afstandhouders. U ontvangt bij 

levering altijd een duidelijke montage-instructie en 

kartonnen 1:1 boormal, zodat de montage van de 

losse letters en/of logo’s zo eenvoudig mogelijk 

verloopt.

Veel gaten boren is niet altijd wenselijk of toegestaan. 

Denk bijvoorbeeld aan monumentale panden of 

dikke betonnen gevels, waarbij ook de montage van 

losse letters en/of logo’s veel tijd in beslag neemt. 

Kies in dat geval voor letters en/of logo’s op een 

montageframe. De kabels zijn netjes weggewerkt, 

bovendien verloopt de montage van de lichtreclame 

plug & play. U kunt het frame in elke gewenste RAL- 

of PMS-kleur laten spuiten en bepaalt zelf de lengte 

en meest praktische positie voor de kabeluitvoer.

Op gevels en daken. In winkels, 
kantoren én op hoogte

3M montagetape
We kunnen onverlichte freeslet-

ters of kleine lichtreclames ook le-

veren met dubbelzijdige 3M-tape.
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Draadeinden/stiften 
We kunnen direct verlichte losse 

letters leveren met draadeinden. 

Hiermee monteert u de losse let-

ters vlak tegen de muur. Bij indi-

recte verlichting dient de montage 

van de letters een stukje van de 

muur af te gebeuren. U ontvangt 

de afstandsbussen bij de lichtre-

clame. 

seam

200mm

35mm

class window

class door

wire

letter

side view front view 

450 mm

40x40mm

40mm
40mm

50mm

50mm

50mm

50mm

50mm

brick wall

100mm

300mm

Pendelsteunen
Pendelsteunen zijn ideaal wan-

neer wandbevestiging niet moge-

lijk is. Via verticale steunen kunt u 

de lichtreclame bijvoorbeeld mon-

teren tegen het plafond.
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ssiilliiccaa  ggeell  ffiilllliinngg  iinn

ssiilliiccaa  ggeell  ffiilllliinngg  iinn

Snap-on (M/V systeem)
Met snap-on kunt u na een volle-

dige voormontage op de gevel de 

letters in één keer plaatsen. De 

snap-on-blokjes zijn 10 millimeter 

diep en ideaal voor indirect ver-

lichte lichtreclames.

Dakconstructie 
We zijn bij LEDSign ervaren met 

stevige montageframes voor op 

grote hoogtes. Bestand tegen alle 

elementen van de natuur is uw be-

drijf al van ver zichtbaar!

Montageframe 
Is veel boren niet gewenst? Kies 

dan voor een montageframe. U 

ontvangt alle letters voorgemon-

teerd en kunt het frame in elk 

gewenste RAL/PMS-kleur laten 

spuiten.  

Handleiding

Voorafgaand aan de productie laten wij 

u via een overzichtelijke PDF tekening 

zien hoe de constructies er uit komen te 

zien en welke stappen moeten worden 

genomen voor een goede bevestiging van 

de lichtreclame.



3231

Een stoere, opvallende 
en veelzijdige blikvanger

RVS lichtreclames 

in het kort 

● Diepte RVS: 30mm tot 200mm
● Stokbreedte: 25mm
● Standaard kleurtemperatuur LED-modules 6500K,   
   optioneel mogelijk in 2700K – 10.000K en RGB
● Keuze uit RVS#304 of RVS#316
● Verschillende afwerkingen zoals onbewerkt, 
   geborsteld of hoogglans gepolijst
● Zilver, goud of koperkleurig RVS beschikbaar 

RVS lichtreclame
De diepte van de roestvast stalen (RVS) letters en logo’s 

varieert van 30 tot 200 millimeter. De RVS lichtreclames 

hebben een minimaal benodigde stokbreedte van 25 

millimeter.

U kunt kiezen voor een RVS lichtreclame in 

verschillende afwerkingen. Denk bijvoorbeeld aan 

hoogglans gepolijst, geborsteld en geschuurd of 

een onbewerkte ruwe uitvoering. Ook kunnen we 

RVS leveren als toplaag en dat combineren met een 

aluminium of acrylaat lichtreclame.

RVS is veelzijdig. Zo kunt u kiezen voor twee 

verschillende RVS materialen. Kies bijvoorbeeld de 

RVS#304-uitvoering voor binnen en RVS#316 voor 

buiten. RVS#316 is corrosiebestendig en daardoor 

ideaal voor blootstelling aan bijvoorbeeld het hoge 

zoutgehalte in kustgebieden.

Finishing touch 
Naast de standaard zilveren RVS-

kleur biedt LEDSign u ook goud- of 

bronskleurig RVS.  
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Zuiniger en goedkoper omgaan 
met verlichting

De Nederlandse Klimaatwet stelt dat bedrijven hun 

CO2-uitstoot fiks moeten verlagen. En wel zoveel, dat de 

totale uitstoot van broeikasgassen in 2030 nog maar de 

helft is van die in 1990. De stap naar LED-verlichting speelt 

bij dit doel een belangrijke rol. LED-verlichting is zuiniger 

dan traditionele verlichting. Goedkoper. En qua beleving 

inmiddels minstens zo mooi.

Energiezuinig  

Lange levensduur 

Geeft geen warmte af 

Flikkert niet 

Lange branduren 

Veel lumen voor weinig watt 

Veilig, schokbestendig en     

onbreekbaar

Waarom kiezen voor LED
LED-verlichting biedt zoveel meer dan 
traditionele verlichting

Duurzaam en minder onderhoud 

Kleuren eenvoudig te veranderen 

Dimbaar en stuurbaar 

Klein, compact en daardoor    

eenvoudig toepasbaar

LED heeft geen opwarmtijd 

Milieuvriendelijk

12
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9

8

7
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5

4

3

2

1

11
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Eenvoudig maar o zo
duidelijk en vertrouwd 

Creëer rust met een
uniforme uitstraling 

Lichtbakken dragen als reclame-uiting 

prachtig bij aan een uniforme en strakke 

uitstraling. Zo ook voor grote projecten, 

zoals een compleet winkelcentrum. 

Informeer naar de mogelijkheden!

Lichtbakken
Toon uw logo en/of tekst met lichtbakken. Enkelzijdig 

of dubbelzijdig. Gemaakt in aluminium of RVS en ge-

schikt voor binnen en buiten. De keuze is aan u!

U kunt met afmetingen en kleuren bijna alle kanten uit. 

Vrijwel elke vorm is mogelijk. Ook kunt u uw lichtbak, 

eventueel inclusief de steun, laten spuiten in elke RAL- 

of PMS-kleur.

We kunnen uw lichtbak voorzien van translucente folie 

of fullcolourprints. Ook kunt u de frontplaten zelf het ge-

wenste logo en design geven. En zo breed inzetbaar 

als lichtbakken zijn, zo veelzijdig is ook de bevestiging 

ervan. Vlak of haaks, of via muur- of pendelsteunen: we 

hebben de oplossing voor elke situatie. 

Up & Down
Voor een uniforme uitstraling 

kunnen we u ook losse verlich-

tingsarmaturen meeleveren. 

We verwerken de armaturen in 

de lichtbakken, al kunt u ze ui-

teraard ook los bestellen. 
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Motherboard lichtreclames
Maak kennis met de mogelijkheden van lichtrecla-

me via een motherboard. De diepte van een mo-

therboard 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 (geen 3D-effect). Dit zorgt weliswaar niet 

voor een 3D-effect, al bereikt u dat wél door de let-

ters via acrylaat door te steken. 

Als de letters direct of vanaf de zijkanten 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 ge-

wenste RAL- of PMS-kleur. Voor een goede licht-

reflectie worden de binnenzijden van een mother-

board wit gespoten.

Enkelzijdig, dubbelzijdig, veelzijdig!

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

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

met energielabel A, A+ en A++ voor een lagere 

energierekening zorgen. Dit geldt ook voor LED-

lichtreclames: met LED’s gaan reclames langer mee, 

gaat uw energierekening omlaag en draagt u bij aan 

een schoner milieu!
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MB01 Direct
Aluminium motherboard met in-

wendige LED-modules. Letters 

en logo’s worden uitgefreesd 

en van binnenuit voorzien van 

acrylaat. De zijkant, achterkant 

en het onverlichte deel van de 

voorzijde worden gespoten in 

de kleur naar wens.

MB02 Direct, 3D
Aluminium motherboard met in-

wendige LED-modules. Letters 

en logo’s worden uitgefreesd 

en via acrylaat in 3D doorge-

stoken. De zijkant, achterkant 

en het onverlichte deel van de 

voorzijde worden gespoten in 

de kleur naar wens.

MB03 Direct  
voorgemonteerd
Aluminium motherboard met 

verlichte letters en/of logo’s. 

Letters en logo’s worden naar 

voren verlicht en rechtstreeks 

op het motherboard gemon-

teerd via draadeinden. De 

zijkant, achterkant en het on-

verlichte deel van de voorzijde 

worden gespoten in de kleur 

naar wens.

MB04 Indirect voorgemonteerd
Aluminium motherboard met verlichte letters en/of 

logo’s, die naar achteren worden verlicht en via af-

standhouders 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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Enorme doekbakken met 
een enorm groot bereik

Lichtdoekbakken
Doekbakken zijn zeer geschikt voor grote afmetingen. 

Denk bijvoorbeeld aan een groot logo, gemonteerd op 

een enorme fabriekshal. Onze doekbakken zijn van 

aluminium, hebben een gespannen textieldoek aan de 

voorzijde en zijn leverbaar als verlichte of onverlich-

te variant. Ook heeft elke doekbak aan de binnenkant 

gelaste steunen en extra verstevigingsprofielen, wat 

doorzakkingen voorkomt. 

We kunnen uw textieldoek leveren in de kleur naar 

wens óf de gewenste visual via een fullcolourprint op 

het textieldoek drukken. Ook kunt u de zijkanten en 

randen van de doekbakken laten spuiten in een kleur 

naar wens.

Strak en naadloos
Onze gewone lichtbakken hebben 

platen tot een hoogte van 150 

centimeter en een breedte van 

maximaal 300 centimeter. Verder 

gaan we niet, omdat bij een hoogte 

van meer dan 150 centimeter de 

platen tijdens een storm uit de 

sponning van de lichtbak kunnen 

waaien. Kies daarom bij grotere 

afmetingen voor een doeklichtbak. 

Die ziet er superstrak uit, als een 

verrijking voor uw lichtreclame. En 

ook mooi: van de naden zoals in onze 

lichtbakken is geen sprake. 
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Controle
Kunnen we aan de slag met uw opdracht, dan start met de productie in onze fabriek ook het controleproces. 

We checken nauwkeurig of alle specificaties kloppen en doen dat bij elke stap weer. Lichtreclame maken is 

maatwerk, waar veel techniek bij komt kijken. Dat vraagt om grondige controles, zodat het eindresultaat gelijk 

is aan uw bestelling. Dus controleren we tijdens de productie op werking, functionaliteit en kleurechtheid. 

En komt de lichtreclame bij ons binnen? Dan voeren we onze controle nogmaals uit. Zodat we écht zeker 

weten dat het uw product aan niets ontbreekt. 

Check, check, check,
drie dubbel check!

Kleurcontrole 
Vooraf aan de zending bestu-

deren we nauwkeurig de pro-

ductiefoto’s van de fabriek. Ook 

controleren we de kleurechtheid 

nogmaals wanneer de lichtre-

clame bij ons binnenkomt. 

Productiefoto’s
We bestuderen de lichtreclames 

nauwkeurig, voordat die op 

transport gaan. Mocht er iets mis 

zijn, dan kunnen we dat direct in 

de fabriek aanpassen. 

Controle werking 
Uiteraard kijken we ook de wer-

king van de LED-verlichting 

zorgvuldig na, zodat uw licht-

reclame daadwerkelijk de juiste 

kleurtemperatuur heeft. En zijn 

ze meegeleverd, dan beoor-

delen we ook de translucente 

folies.

Verpakking
De lichtreclame wordt zorgvuldig 

verpakt in een houten kist en op-

gevuld met piepschuim. Zo voor-

komen we eventuele beschadigin-

gen die de lichtreclame tijdens het 

transport kan oplopen. 

Klaar? Verzenden maar!
Zijn alle controles afgerond? 

Dan verpakken we de lichtre-

clame netjes terug in de houten 

kist. Klaar voor levering bij weer 

een tevreden klant!

Controle na ontvangst
We controleren of er onderweg 

geen schade is ontstaan en of de 

werking nog helemaal in orde is. 
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It’s showtime!

Light bulbs lichtreclames 
in het kort 
New York, Las Vegas, Hollywood… De light bulb 

lichtreclames komen uit de Verenigde Staten. Grote, 

verlichte letters met gloeilampen versierden in de 

vroege jaren 40 van de vorige eeuw de ingangen 

van Broadway, bioscopen, casino’s, restaurants en 

bars. Inmiddels zijn de gloeilampen ingeruild voor 

duurzame LED light bulbs. Maar de stijl van toen? 

Die herleeft volop.  

Light bulbs
Een lichtreclame met light bulbs valt op en zorgt voor 

een zeer unieke uitstraling.

We bieden u onze lichtreclames met light bulbs aan 

in drie verschillende uitvoeringen. Kies voor een 

aluminium frame met opstaande randen, of voor een 

variant met een aluminium frame zonder opstaande 

randen. Of ga voor een aluminium frame met opstaande 

randen waarbij de bulbs voor een ongelijkmatig en 

speciaal lichteffect zorgen. 

Vintage lightbulbs 
Lichtreclames van LEDSign bie-

den u normaal gesproken altijd een 

egale en gelijkmatige lichtsprei-

ding. Via de circus light bulbs is 

dat bewust anders, bedoeld voor 

een speels aanzicht.
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Bulb sign 01
Light bulbs sign inclusief 

opstaande aluminium ran-

den. Sign inclusief water-

dichte E27-fitting. Aanslui-

ting rechtstreeks op 230V.
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Bulb sign 02
Light bulbs sign zonder op-

staande aluminium randen. 

Sign inclusief waterdich-

te E27-fitting. Aansluiting 

rechtstreeks op 230V.
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Bulb sign 03  
Light bulbs sign inclusief 

opstaande randen. Onge-

lijkmatige lichtspreiding 

via speciale LED-bulb. In-

clusief waterdichte fitting. 

Aansluiting rechtstreeks op 

230V.
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Neon-acrylaat lichtbak
Deze aluminium lichtbak valt op bij iedereen! 

Beide kanten hebben 3D doorgestoken Neon-

look-acrylaat lijnen en zijn zo een echte eye-

catcher. De afgeronde voorzijden en 5 milli-

meter van de zijkanten van het Neon-acrylaat 

zijn verlicht.

Sign met veel losse elementen 
Heeft een sign veel kleine onderdelen of 

elementen, dan kunnen de montagekosten 

door de vele handelingen hoger uitpakken. 

Deze cirkels zijn voorgemonteerd op een helder 

acrylaat paneel, dat een eenvoudige montage 

biedt en over slechts één kabeluitvoer beschikt. 

Ook biedt dit paneel uitkomst wanneer het niet 

wenselijk is om veel te boren op de plek van 

montage.

Mini bulb
De mini bulb zorgt voor een speciale 

verlichting. De vele, uiterst kleine lichtpuntjes 

zijn zichtbaar en creëren zo een heel speels 

effect.

RVS spiegel 
Maak kennis met deze echte eyecatcher: een 

hoogglans gepolijste en verlichte RVS spiegel 

met een 3D doorgestoken verlicht logo. Com-

bineer met kleuren, direct en/of indirect ver-

licht, en creëer zo de meest stijlvolle uitingen.

Bootverlichting 
Wie zegt dat lichtreclames alleen zijn bestemd 

voor op gevels? Ook een verlichte bootnaam 

is heel goed mogelijk. Volledig corrosiebe-

stendig en 100% waterproof. 

Sign inclusief montagevoet 
Soms komen signs beter tot hun recht op 

een voetstuk. Wat dacht u bijvoorbeeld van 

deze vrijstaande, dubbelzijdig verlichte RVS 

lichtreclame? Bijna elke creatie is mogelijk!

Specials
Ook voor speciale lichtreclame-uitingen bent u 

bij ons aan het juiste adres. In samenwerking 

met onze fabriek kunnen we praktisch elk idee 

verwezenlijken.  We nemen elke (technische) 

uitdaging graag met beide handen aan, daardoor 

zijn de productiemogelijkheden eindeloos. 

Gaat het om een lastige montageconstructie, of 

een uitdaging in het gebruik of een combinatie 

van materialen? Of heeft u weliswaar een logo, 

maar nog geen idee wat de mogelijkheden zijn 

met lichtreclame? Samen komen we altijd tot een 

passende oplossing. 

Eventueel komen we bij u langs op locatie. We 

bespreken de mogelijkheden, laten u voor een 

duidelijk beeld meerdere voorbeelden zien en 

begeleiden het project van begin tot eind. Kortom, 

we denken graag creatief met u mee. En komen zo 

met u tot het best mogelijke resultaat.

Niets is te gek en alles is mogelijk.
Wij denken graag met u mee!
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Interieur/indoor lichtreclame 
Zo fraai als lichtreclames buiten uitpakken, 

zo mooi doen ze dat ook binnen. Denk 

bijvoorbeeld aan een kledingwinkel of 

restaurant. Of aan een sfeervolle en functionele 

toevoeging op een beurs. Deze Vegas style 

lichtbak wordt via drie zijden verlicht en is een 

echte sfeermaker.

Vacuüm gevormde sign
Breng uw lichtreclame tot leven met vacuüm 

gebold acrylaat. Het speciale effect geeft uw 

lichtreclame een extra dimensie. Laat u door 

ons goed adviseren; deze bijzondere sign 

verdient de aandacht!

Mini acrylaat letters 
Soms is iets heel erg kleins opvallend groot! 

Neem deze verlichte acrylaat mini-letter met 

een (stok)breedte van slechts 8 millimeter. 

Ideaal voor de inrichting van een winkel of 

tijdens een beurspresentatie.

Aan alle kanten verlicht(bak)
Deze dubbelzijdige lichtbak is uniek en zeer 

opvallend. Het logo is aan beide kanten 3D 

doorgestoken. De voorkant en de zijkant van 

het 3D-acrylaat worden verlicht, ook heeft de 

lichtbak een verlichte ‘middenlijn’. 
Onze reclameverlichting: ook 
betaalbaar voor het mkb

Ook voor kleinere opdrachten is LEDSign de juiste 

partij. We leveren de beste lichtreclame voor de beste 

prijs. Niet voor niets weten veel mkb-bedrijven voor hun 

reclameverlichting de weg naar LEDSign te vinden.
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Onverlichte reclame
Een andere optie voor een gevelreclame zijn onze 

onverlichte reclames. We kunnen ze aanlichten 

door spots of ze simpelweg – zoals vaak in een 

interieur –  geheel onverlicht uitvoeren. 

De letters worden individueel op de ondergrond 

gemonteerd. Dat doen we met kleine blinde 

penverbindingen of op afstand, voor meer diepte 

en schaduweffect. Laten de afmetingen het toe, 

dan is ook dubbelzijdige 3M-tape een optie. 

Onverlichte reclames: onze 
eenvoudigste oplossingen 
voor uw naamsbekendheid

Onverlichte reclames 
in het kort 
● Diepte: 1mm tot 200mm
● Kan in elk gewenste PMS- of RAL-kleur 
● Design in een vlakke of 3D-uitvoering
● Montage met draadeinden, 
   afstandhouders of 3M-tape
● Levering met sjabloon of kartonnen 1:1 boormal

RVS
Gepolijst, geborsteld of onbewerkte letters 

met een dikte van 1 tot 200 millimeter. Zilver-, 

brons- of goudkleurig. We leveren versies 

voor indoor (#304) en outdoor (#316).  

Messing/koper 
Gepolijst, geborsteld of onbewerkte massieve 

letters met een dikte van 1 tot 5 millimeter. 

Goud, zilver of brons gekleurd.

Kunststof
Acrylaat gefreesde letters en logo’s maken we 

tot 50 millimeter diep en zijn in elk gewenste 

RAL- of PMS-kleur leverbaar.

Aluminium
Aluminium doosletters maken we vanaf 10 tot 

200 millimeter diep en zijn in elk gewenste 

RAL- of PMS-kleur leverbaar.

Bewegwijzering

Maak het klanten en relaties gemakkelijk, 
met duidelijke signalering binnen uw pand. 
Of het nu gaat om entreezuilen, een hartelijk 
welkom en/of routeborden, LEDSign biedt u 
de oplossingen voor bewegwijzering.
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Artikel nr.         Input Wattage  Afmetingen      
90 002137  12VDC    30W  150x44x32mm  
90 002138  12VDC    40W  150x44x32mm  
90 002139  12VDC    60W  163x56x35mm  
90 002140  12VDC  100W  210x70x40mm  
90 002141  12VDC  150W  220x70x40mm  
90 002142  12VDC  200W  240x70x40mm  
90 002143  12VDC  240W  260x70x40mm  
90 002144  12VDC  300W  260x95x50mm  
90 002145  12VDC  350W  260x95x50mm  
90 002146  12VDC  400W  260x95x50mm  

Artikel nr.         Input Wattage  Afmetingen      
90 002147  24VDC    30W  150x44x32mm  
90 002148  24VDC    40W  150x44x32mm  
90 002149  24VDC    60W  163x56x35mm  
90 002150  24VDC  100W  210x70x40mm  
90 002151  24VDC  150W  220x70x40mm  
90 002152  24VDC  200W  240x70x40mm  
90 002153  24VDC  240W  260x70x40mm  
90 002154  24VDC  300W  260x95x50mm  
90 002155  24VDC  350W  260x95x50mm  
90 002156  24VDC  400W  260x95x50mm  

LED Drivers IP67 Pro serie
De kwalitatief hoogwaardige IP67 LED Drivers Pro serie biedt u 5 jaar garantie. Met een power factor (PF) 

van minstens 0,98 en goede efficiency profiteert u met deze 85-265VAC drivers van een uitstekende basis 

voor uw project. Uiteraard voldoen ze aan de benodigde keurmerken, zoals UL, RoHS en CE. We leveren 

de drivers inclusief 200 millimeter kabel op de primaire en secundaire kant. Hieronder staat een overzicht 

van de niet-dimbare 12VDC- en 24VDC-uitvoeringen.

Verlichting is veel meer 
dan alleen verlichten...

Snappy driver 
De Snappy driver is geschikt voor binnen 

en heeft een ingebouwde ventilator voor de 

benodigde koeling.

Snappy slim driver 
Is de ruimte zeer beperkt? Met z’n kleine 

afmetingen biedt de Snappy slim driver  de 

perfecte oplossing.

Accessoires en 
componenten

Onze lichtreclame uitingen gebruiken LED-
verlichting. Afhankelijk van uw ontwerp heeft u 
vier opties: LED-modules, LED-strips, powerbars 
of losse LED’s. U kunt de eerste drie ook los 
toepassen, of aanschaffen wanneer een oude 
reclame aan vervanging toe is. LEDSign biedt u 
de losse componenten in diverse afmetingen, 
wattages en kleuren. We adviseren u graag over 
de mogelijkheden en het gebruik. Pro serie 

De Pro serie driver is een kwalitatief hoog-

staand product voor buiten. We leveren u 

deze drivers tot wel 400 watt.

Artikel nr. Input Wattage  PF Efficiency Afmetingen      
93 001020     12V    20W  0,5  >85%   154x50x14mm 
93 001030     12V    30W  0,9  >85%   156x50x18mm 
93 001050     12V    50W  0,9  >85%   186x64x22mm 
93 001075     12V   75W  0,9  >89%   200x64x30mm 
93 001100     12V 100W  0,9  >90%   200x64x30mm 

93 002020  24V    20W   0,5  >85%   102x35x17mm 
93 002030  24V    30W   0,9  >85%   156x50x18mm 
93 002050  24V    50W   0,9  >85%   160x58x18mm 
93 002075  24V    75W   0,9  >89%   170x45x30mm 
93 002100  24V  100W   0,9  >90%   180x64x30mm 
93 002150  24V  150W   0,9  >94%   180x64x30mm 
93 002200  24V  200W   0,9  >93%  195x68x30mm 
93 002250  24V  250W   0,9  >93%   195x68x30mm 
93 002320  24V 320W   0,9  >93%   195x68x30mm 

Snappy drivers CV

Snappy LED drivers is een hoogwaardige serie met 5 jaar garantie. De uitvoeringen zijn verkrijgbaar in 12VDC 

en 24VDC en voldoen onder andere aan de keurmerken TÜV, RoHS, EMC en CE. Hieronder staat een overzicht 

van de niet-dimbare uitvoeringen, waarvan we de gehele 24VDC- en sommige 12VDC-uitvoeringen op voorraad 

hebben. 
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Modules, lattices, powerbars en strips:
onze 4 opties voor uw LED-verlichting
LED-modules zijn ideaal voor de verlichting van 

reclame-uitingen. We bieden u onze LED-modules in 

diverse afmetingen, wattages en kleuren. Ook leveren 

we de modules inclusief dubbelzijdige tape voor 

gemakkelijke bevestiging.

De LED-lattice van LEDSign is toepasbaar voor elk 

formaat (textiel)frame of lichtbak. Ook komt de LED-

lattice zeer goed van pas voor toepassingen waarbij 

de reclame-uitingen een (beperkte) framediepte 

hebben. Door de lichtspreiding naar de zijkanten 

kunnen we u garanderen dat zelfs de slanke designs 

in een diepte van slechts 35 millimeter mooi egaal 

worden verlicht zonder zichtbare LED-punten. Een 

slank design van uw reclame-uiting is een perfecte 

oplossing wanneer de ruimtes en dieptes op locatie 

(beperkt) zijn.

Een powerbar is een perfect LED-product voor het 

verlichten van licht- en peesdoekbakken in een 

diepte van minimaal 80 millimeter. De powerbars zijn 

geschikt voor binnen en buiten en zijn eenvoudig 

te bevestigen en door te koppelen met male- en 

female-connectoren. De powerbars zijn verkrijgbaar 

in diverse kleurtemperaturen, ook RGB behoort tot de 

mogelijkheden. 

Tot slot bent u ook voor LED-strips aan het juiste adres 

bij LEDSign. We hebben een zeer breed assortiment, 

waaronder ook buigbare LED-strips.

Accessoires en componenten

LED-verlichting komt tot z’n recht in allerlei 

reclame-uitingen. Afhankelijk van uw ontwerp en 

de gewenste uitstraling kunt u kiezen uit 4 opties: 

LED-modules, LED-lattices, LED-powerbars of 

uiteraard de klassieke LED-strip. Ook de keuze 

aan losse componenten is ruim, met meerdere 

afmetingen, wattages en kleuren. LEDSign 

adviseert u graag over de mogelijkheden.
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Snel iets anders? Kies uw nieuwe 
textielprint met deze wel heel flexibele 
oplossing

Uniek, slank & dimbaar

De 35 millimeter diepe verlichte 

peesdoeklichtbakken van LEDSign bevatten 

speciale LED’s. Zo bespaart u veel ruimte 

en wordt uw reclame mooi egaal verlicht. 

U haalt een uniek, zeer slank en optioneel 

dimbaar product in huis. 

Peesdoek lichtbak
Een aluminium frame voor het spannen van een pees- 

of textieldoek is een uitstekend product voor diverse 

reclame-uitingen. Via de LED-verlichting binnenin 

en een diffuus textieldoek brengt u elke visual extra 

onder de aandacht. Bovendien schakelt u met het 

textielframe heel gemakkelijk over naar een andere 

gewenste reclame-uiting. 

Onze speciale 35 millimeter diepe verlichte 

peesdoeklichtbakken zijn zeer slank en hebben een 

strak design. Dat maakt ze ideaal voor de retail, waar 

de ruimte vaak beperkt is.

Wilt u liever een diepere uitvoering? Geen probleem. 

LEDSign biedt u ook lichtbakken met een profieldiepte 

van 55 tot 200 millimeter. En overigens, ook 

dúbbelzijdige peesdoeklichtbakken behoren tot de 

mogelijkheden.

Aluminium of in kleur 
Onze textielframes zijn stan-

daard van blank geanodiseerd 

aluminium. Eventueel kunnen 

we het frame in de door u ge-

wenste kleur aanleveren. 
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Maak van binnen een echte 
buitenbeleving

Belevenis panelen 
in het kort 
• Leverbaar in afmetingen 595x595mm

• Vermogen van 30W per paneel

• Verlicht via een speciale 6000K LED-strip

• Invoerspanning is 24V, panelen zijn dimbaar

• Mogelijkheid tot kiezen van eigen visual

• Direct op het acrylaat geprint

Belevenis panelen 
De LED-belevenispanelen van LEDSign hebben een 

digitale print, bedoeld voor een unieke belevenis in uw 

werkruimte. U kunt de panelen eenvoudig plaatsen in 

een systeemplafond. Ook leveren we ze als opbouwar-

maturen of ‘hangend’, met montage-ogen en ophang-

kabels.

Met onze belevenispanelen creëert u zelfs in de meest 

sfeerloze ruimtes een beleving waarbij het bijvoor-

beeld lijkt alsof er een prachtige blauwe lucht boven 

de werkruimte hangt. De mogelijkheden voor de prints 

zijn eindeloos. U kiest zelf het gewenste oppervlak, 

levert zelf een eigen foto in hoge resolutie aan óf se-

lecteert voor uw visual een afbeelding uit ons ruime 

programma.

Maak het persoonlijk
We kunnen elke visual met 

een hoge resolutie en met 

hoogwaardige kwaliteit prin-

ten op belevenispanelen. 

Aan u om uw gewenste vi-

sual te kiezen. En zo een 

belevenis naar geheel eigen 

keuze te creëren. 

Voorbeelden Belevenis LED panelen 
 

 

Voorbeelden Belevenis LED panelen 
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Eenvoudig in montage 
groots in bereik

Solid tube line in het kort

• Formaat tube 30x44.6mm

• UV-bestendig 

• 24V LED-strip met siliconen bescherming 

• Waterdicht (IP67) 

• Acrylaat behuizing 

• Verkrijgbaar in 9 verschillende kleuren

• Digitaal RGB optioneel 

• Verkrijgbaar in 10, 30, 60, 120 en 240cm

Solid tube line 
Maak extreem strakke lijnen met de verlichte Solid 

tube lines. De lijnen zijn van acrylaat, met daarin een 

waterdichte (IP67) 24V LED-strip. 

De lijnen zijn verkrijgbaar in lengtes van 10 tot 240 

centimeter en te koppelen tot een maximum van 960 

centimeter. Zo kunt u ook lange zijdes van een gebouw 

eenvoudig verlichten. 

De montage van de lijnen is eenvoudig. Via de 

meegeleverde montageclip is het slechts een kwestie 

van plaatsen en doorkoppelen. De connectoren zijn 

koppelbaar en waterdicht (IP67). Zo kan er geen water 

in de lijnen lopen en is de kans op uitval minimaal. 

Solid tube line digitaal RGB 
Naast de vaste kleuren behoort ook digitale 

RGB-verlichting tot de opties. Met een remote 

controller past u de kleur in één klik aan.
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Geen breekbaar glas 
maar onbreekbare Neon Flex

Neon Flex in het kort 
• Afmetingen 10x20mm of 15x26mm 

• Verkrijgbaar in 12V of 24V

• Verlicht middels een hoogwaardige LEDstrip

• Wattage van ca. 10W per meter

• Per 20 meter te voeden via een passende driver

• Hoge protectie classificatie van IP68

• Leverbaar in een vlakke en ronde uitvoering 

• Mogelijkheid om te kiezen voor een gekleurde jacket

• Eenvoudig te monteren met een speciaal U profiel

• RGB ook mogelijk 

Neon Flex 
Neon Flex is een lichtslang met een PVC behuizing 

met daarin LED-verlichting. Zoals de naam al doet ver-

moeden lijkt de flexline op traditionele Neonverlichting, 

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!

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. 
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LED Floodlights
Een floodlight, ook wel breedstraler genoemd, is het tegenovergestelde van een spotlight. Met floodlights licht u 

gebouwen en objecten egaal uit. Bovendien zijn ze hét alternatief voor energieslurpende gasontladingsbreedstralers 

en/of bouwlampen. De mogelijkheden zijn bijna eindeloos – en daarover adviseren we u graag, ook waar het gaat 

om de gewenste gradenhoek en het wattage. Zet uw bedrijf vandaag nog in de schijnwerpers! 

LED Wall washer 
Met onze krachtige LED Wall Washers licht u grote en hoge objecten mooi egaal uit. Ze zijn zeer robuust en 

waterdicht (IP65) en dus prima geschikt voor buiten. Bovendien bespaart u met LED ruim 65% energie ten opzichte 

van conventionele wall washers. U kunt uw LED Wall Washer in single color of als RGB-versie laten uitvoeren. Ook 

kunnen we u de verlichting leveren met afschermkap, bedoeld voor een perfect gerichte lichtspreiding.

Aanlichtsystemen
U zet uw bedrijf graag in de schijnwerpers. Maar doet u dat ook letterlijk? LEDSign heeft verschillende 

LED-armaturen om uw bedrijf of project egaal uit te lichten. Dat valt niet alleen op bij voorbijgangers, maar 

biedt ook een ongelooflijk energierendement. En dat zonder in te leveren op lichtkwaliteit, lichtopbrengst 

of keuzemogelijkheden! 

Zet uw bedrijf in de schijnwerpers!
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