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T8 FOLDER

Uw YELA dealer:



Artikel nr   Omschrijving      Lengte Kleur                                                                                   
62 400001   3-Fase Single T8 LED Tube Adapter set
62 400006   3-Fase T8 Adapter Afstand houder     60cm Zwart
62 400012   3-Fase T8 Adapter Afstand houder   120cm Zwart
62 400012   3-Fase T8 Adapter Afstand houder   150cm Zwart

Decoratieve verlichting 
De LED buizen zijn ook decoratief tussen 2 rails te monte- 
ren, waarna er tevens vierkante vormen gemaakt kunnen 
worden. Doordat de T8 adapter 350° gedraaid kan worden, 
kunt u deze bijvoorbeeld ook in een visgraat vorm maken.

Om een andere sfeer te creëren kunt u ook kleurenhoezen 
gebruiken, deze zijn eenvoudig over LED buizen te  
schuiven. Doordat er verschillende afmetingen LED buis 
zijn te weten 600mm, 1200mm en 1500mm bent u erg 
flexibel.

Creëer jouw 
eigen unieke 

sfeer

Functionele verlichting 
Met de 3 Fase T8 LED Tube adapter kunt u op een simpele 
manier lichtlijnen maken door een hoogwaardige kwaliteit 
LEDbuis te monteren op een 3 Fase rail. 

Omdat u gebruik maakt van een 3 Fase rail bent u erg 
flexibel waar u de LED buis plaatst. U zit daardoor niet vast 
aan  tussenstukken met vaste afmetingen.

• Uniek product
• Scherp geprijsd 
• Eenvoudige montage
• Flexibel inzetbaar
• Eigen keuze merk 3Fase rail of T8 LED Tube
• Alle voordelen van de 3 Fase rail
• Alle voordelen van een LED tube

3-fasen railsystemen
Retail, horeca, tuincentrums, sportscholen, showrooms  
supermarkten en magazijnen zijn uitermate geschikt 
voor een 3-fase railsysteem. Dit systeem biedt een 
grote flexibiliteit omdat u de verlichting kunt plaatsen 
waar u wilt.  
3-Fase rail zijn ook afzonderlijk te schakelen, zodat u de 
verlichting in groepen kunt regelen. U zult in staat zijn 
om vele vierkante meters verlichting te bieden.  
NIEUW is de LED tube adapter, daarmee plaatst u 
eenvoudig LED buizen in uw 3-fase railsysteem voor 
strakke lichtlijnen of juist een speelse indeling. 

T8 ADAPTER GEKLEURDE 
LED BUIS TUBES


