
Spannende wanden en plafonds met Akoestiek Montage Brabant

“Breng  uw  plafond  tot  leven....“



  

Toepassingen
Bij gebruik in werkomgeving:
•   Meer licht maakt het werken prettiger
•   Creëert extra sfeer en een moderne uitstraling
•   Zorgt voor een ruimtelijk effect
•   Draagt bij aan uw bedrijfsidentiteit en imago
    bij gebruik in commerciële ruimtes:
•   Sfeerbeeld ter ondersteuning van branding
•   Zeer opvallende manier van adverteren
•   Zorgt naast hoge attentiewaarde voor een extra ruimtelijk effect
•   Draagt bij aan de bedrijfsidentiteit en het imago

Akoestiek Montage Brabant B.V.  introduceert LED plafond visuals

‘LED plafond visuals’ zijn snel en makkelijk te monteren in een nieuw of bestaand traditioneel rasterplafond.

Door de LED technology heeft u een laag energie verbruik, wat garant staat voor een zeer lange levensduur.
Uw zaak wordt met ‘LED plafond visuals’ een ware eyecatcher.

Met deze nieuwe trendy vormgeving kunt u uw product etaleren via het plafond, maar ook uw klant in de gewenste 
sfeer ontvangen.

De print van de visuals is zeer makkelijk te verwisselen, zodat sfeer en uitstraling van uw zaak in een mum 
van tijd kunnen worden aangepast.  De kosten van deze restyling  zullen u zeer aangenaam verrassen.

Vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan.
Graag zijn wij een eye-opener voor u , met een van onze creatieve oplossingen om uw bedrijf 
in de schijnwerpers te zetten.
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Eigenschappen
•   Verkrijgbaar in de afmetingen 595x595mm en 1195x595mm
    (standaardmaten bij systeemplafonds)
•   Levensduur led verlichting 50.000 branduren
•   Voldoet aan hoogste eisen van brandwerendheid
•   Aluminium behuizing
•   Voorzetplaat ter bescherming van de visual 

Voordelen
•   Zeer laag energieverbruik (vanaf 5,6 watt)
•   5 Jaar garantie op verlichting en LED driver
•   Keuze uit twee lichtsterktes
•   Geen onderhoud
•   Print makkelijk verwisselbaar


