led PROFIELEN
anodized top quality

Hoogwaardige LED profielen voor professionelen.
Standaard geleverd in AL6063-T5 aluminium en geanodiseerd.
Voorzien van 3 linkse, 3 rechtse eindkappen en rugclipsen voor perfecte afwerking.
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Te gebruiken met de meest
courante LED strips.
Hoogwaardige aluminium
T6063-T5 zorgt voor een beter
warmte-afdrijving wat de levensduur van de LED strip ten goede
komt.
Eenvoudig in te werken en af te
werken met de bijhorende eindstukken en rugclipsen.
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Door anodisering ontstaat een
harde, slijtvaste laag, die het
onderliggende aluminium goed
beschermt.
PC covers met UV resistente
componenten voorkomt
verkleuring na een aantal jaren.
AL6063-T5 zorgt voor hogere
corrosieweerstand, weersbestendigheid en slijtvastheid.

Over Voltron

Voordelen?

®

Voltron® staat al meer dan 10 jaar voor ervaring en
innovatie. Ons bedrijf vestigt continu nieuwe mijlpalen in
duurzame verlichtingstechniek en geldt dankzij ons
uitgebreid productengamma als een van de
belangrijkste fabrikanten in het domein van innovatieve
ledverlichting. De Flat Hanger, The Parker,
The Frameless en eigen aansturingstechnologie zijn in de
branche synoniem voor hoog efficiënte totaaloplossingen. We geven onze klanten niet alleen specifieke
oplossingen op maat maar ook betrouwbaar advies. Zo
bieden wij bijvoorbeeld ondersteuning bij planning met
erkende lichtstudies, een eigen dienst voor
subsidiedossiers en advies in uitvoering voor zowel
nieuwe installaties als re-lighting projecten.
Contacteer ons voor meer informatie.
Volg ons f

l

y of op www.voltron.be

Kantoren
Winkels
Meubels
Showrooms
Beursststanden
Verwerking in maatwerk
Particuliere projecten
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Deze profielen zijn standaard vervaardigd uit
het hoogwaardige aluminium AL6063-T5.
De PC covers zijn UV bestendig en dit voorkomt
vergeling na een tijd.
Speciale componenten in de PC covers
voorkomen dat de covers afbrokkelen of
kreuken vertonen.
Ieder profiel wordt geleverd met een zakje
accessoires : 3 linkse, 3 rechtse eindkapjes
en rugclipsen zodat u direct alles perfect kan
afwerken.
Op aanvraag is het mogelijk volledig zwarte
(met zwarte PC-cover) of wit gelakte profielen te
bestellen.
Alle profielen en PC covers zijn extra beschermd
om tijdens het transport of handelingen niet te
worden beschadigd.

De LED profielen zijn producten van Voltron®

Essenestraat 16,Industriezone 2, B-1740 Ternat

led PROFIELEN

Technische specificaties

Voltron® raadt aan om LED profielen van 7mm hoogte enkel te gebruiken voor indirecte visuele verlichting. Ontvet altijd de
binnenkant van het profiel voor gebruik zodat de LED strip maximale hechting heeft. Plaats altijd LED strips in een aluminium profiel
voor een betere bescherming en betere warmte afdrijving.
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