De kroon
op iedere
ruimte.

Luxalon inbouwspots: spelen met ruimte
®

Een Luxalon plafond is meer dan alleen een mooi plafond. Dankzij ons uitgebreide assortiment accessoires
heeft u veel mogelijkheden om uw plafond uit te breiden, waaronder LED inbouwspots. Zo bent u zeker van nog meer
sfeer en comfort in uw badkamer of keuken met de inbouwverlichting van Luxalon .
®
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De Luxalon LED spots zijn zeer stijlvol en bieden een scala aan voordelen op het gebied van zuinigheid, (licht)
kwaliteit en duurzaamheid: tot wel 80% energiebesparing t.o.v. halogeen verlichting en een levensduur tot wel
25 jaar of langer. Bovendien hebben de Luxalon LED inbouwspots een IP44 normering en zijn daarom geschikt om
toe te passen in de badkamer. De Luxalon LED spots zijn standaard voorzien van een driver met een 230V eurokabel
en stekker voor zeer eenvoudige installatie.
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Product eigenschappen Luxalon® LED spots:
• LED-lichtbron met hoge efficiëntie: 310 Lumen
• LED 7W COB (Chip on Board)
• Warm wit licht: 2700 Kelvin
• Diffuus licht zonder flikkering
• Inclusief driver & 1,5 mtr 230V eurokabel met stekker
• Kantelbaar 0-25°
• Bundelhoek 30°
• IP44
• Diameter HD 702:
Ø 85 mm
diameter HD 705:
91 mm
• Gatmaat HD 702:
Ø 76 mm
gatmaat HD 705:
Ø 78 mm
• Inbouwhoogte HD 702: 65 mm		
inbouwhoogte HD705: 80 mm
• 2 Jaar garantie (L70B50)
• Dimbaar icm:
Berker 2819 400W			
JUNG 266 G DE 500W
Busch-Jaeger 6523U 2 … 100W		
Klemko 891040 315W
Busch-Jaeger 2247U 20-500W		
Merten MEG5134 400W
GIRA HAL/LED 500VA 20VA-500VA
PEHA 435 HAB 400W
JUNG 225 NV DE LED 3-100W		
PEHA 431 HAN LED 120W
HD 702 MA

HD 702 AB

HD 702 CHR

HD 702 WT

HD 702 ZW

HD 705 AB

Voordelen Luxalon® LED spots:
• Energiebesparing tot 80% in vergelijking met traditionele lichtbron
• Bundelhoek of 30° voor een perfecte lichtverdeling
• Lichtopbrengst (Lumen) is vergelijkbaar met halogeenlamp van 50W
• Lange levensduur (L70B50)
• Direct 100% licht bij inschakeling
• Aangename sfeer door dimfunctie
• Zeer eenvoudige installatie door Plug & Play driver met eurokabel en stekker
• Geschikt voor montage in badkamers
• HD 702 is leverbaar in drie verschillende uitvoeringen: mat aluminium - aluminium
geborsteld - chroom - wit en zwart.
• HD 705 is leverbaar in geborsteld aluminium met een chrome binnenring

Luxalon plafond. Vochtbestendig, schimmelvrij, praktisch.

Meer weten?

®

Ga dan naar de website of bezoek één
Met een Luxalon plafond bent u verzekerd van kwaliteit. De

van de Luxalon verkooppunten voor

plafonds zijn vochtbestendig en condensvorming komt niet

een complete beleving. Er is altijd wel

voor. Dit verkleint de kans op schimmel aanzienlijk. Luxalon

een Luxalon dealer bij u in de buurt.

plafonds zijn niet alleen praktisch: ze knappen een interieur

Kijk voor alle verkooppunten op:

ook op. De losse panelen zijn namelijk verkrijgbaar in diverse

luxalonplafonds.nl/verkooppunten
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kleuren, finishes en breedtes. Bovendien kan er naast de LED
spots ook een audio set worden geïntegreerd in het plafond.
Zo luistert u overal in huis naar uw favoriete hits.
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