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Linessa Air

Verlicht en ventileer uw ruimte met dit nieuwe paneel! 

Deze unieke combinatie van een verlichtingsproduct met een ventilatiesysteem zorgt voor

een strak plafondontwerp. De succesvolle samenwerking tussen OrangeClimate en Illuxtron

International heeft er voor gezorgd dat hun beste producten naadloos op elkaar aansluiten.

Het ventilatiesysteem kan over meerdere units worden verdeeld, om hinderlijke luchtstromen

te voorkomen. Elk individueel armatuur kan gebruikt worden om lucht in de ruimte te blazen,

maar ook om de lucht uit de ruimte te laten ontsnappen.

Wil je meer weten over de Linessa Air? Neem contact met ons op!

Meer informatie over dit product? Neem via deze weg contact met ons op!

https://www.maashagoort.nl/contact/
https://www.maashagoort.nl/contact/


Wandlamp BW0013BG

Deze elegante wandlamp straalt luxe uit door

zijn zwart-gouden afwerking. De combinatie van

de zeer uniforme verlichting, naar boven

en beneden, en deze afwerking maakt dit een

ideale lamp voor alle ruimten. Deze lamp is

optioneel leverbaar met een DALI driver.

Het project van de wandlamp is gerealiseerd

door Marieke de Jong Interieurarchitecten.

Een wandlamp die elegantie uitstraalt. Neem voor meer informatie contact met ons op!

Meer informatie over dit product? Neem via deze weg contact met ons op!

https://www.maashagoort.nl/contact/
https://www.maashagoort.nl/contact/


Full Spectrum series

Nieuw in het assortiment: Internova Full Spectrum (FS) LED modules met een CRI van >98Ra!

Beschikbaar in 3000K en 4000K. Met de komst van deze nieuwe lijn Premium LED modules zijn

de armaturen van Internova nog breder inzetbaar! De FS LED modules zijn toepasbaar in een groot

gedeelte van het Made-in-Holland. 

• Volledig spectrum (CRI >98Ra)

• 2SCDM

• Natuurlijke en levendige kleurweergave

• Zeer ef�ciënt (>108lm/W)

Meer informatie over dit product? Neem via deze weg contact met ons op!

• Uniform en consistent licht

• Breed inzetbaar

• 5 Jaar systeemgarantie

• Verkrijgbaar in 1100lm, 2000lm en 3000lm en 

  3000K / 4000K

https://www.maashagoort.nl/contact/


SG Lighting FRAME 

De SG Lighting FRAME serie bestaat uit een reeks verlichtingsarmaturen met een modern en

stijlvol design. De armaturen kunnen zowel binnen als buiten worden toegepast. Versies met

bewegingssensor, schemerschakelaar en noodverlichting behoren tot de mogelijkheden.

Standaard zijn de armaturen dimbaar en kan het gewenste lichtniveau worden aangepast

door middel van dipswitches op de driver. Beschermingsgraad IP66, Slagvastheid IK10.

Vragen of op zoek naar meer informatie over dit

product? Neem contact met ons op!

Meer informatie over dit product? Neem via deze weg contact met ons op!

Sinds dit jaar is de complete FRAME serie ook

voorzien van het SKG IKOB / PKVW ®

keurmerk, iets wat in de projecten markt

steeds vaker wordt gevraagd. Dit houdt in dat

de armaturen nogmaals door een

onafhankelijk instantie zijn getest en gekeurd

op vandalisme en voldoen aan de strengste

eisen.

https://www.maashagoort.nl/contact/
https://www.maashagoort.nl/contact/


TM-Lichtlijn systemen

Ef�ciënt, uitstekende lichttechniek, zeer snel te monteren.

Klanten in de industriële en detailhandelssector zoeken naar algemene

verlichtingsoplossingen met een zeer goede en ef�ciënte lichtopbrengst. De keuze uit

verschillende lichtkleuren en uitstralingshoeken, die tegelijk voldoen aan alle relevante

normen voor de gewenste toepassingen.

Een groot scala aan optieken om in de verschillende toepassingen de gewenste sfeer te

creëren (Retail en Industrieapplicaties).

De keuze bestaat uit 6 type optieken, lenzen met een uitstraling van; breed 90°, middelbreed

60° diepstralend 35° en asymmetrische bundels betekent �exibiliteit in de lichtverdeling,

tevens is er een microprisma en opalen afscherming verkrijgbaar.

De geanodiseerde aluminium draagpro�elen zijn zeer stabiel en eenvoudig te koppelen na

keuze voorzien van 5/7/9-aderige bekabeling in 1.5 of 2.5mm².

Meer informatie over dit product? Neem via deze weg contact met ons op!

https://www.maashagoort.nl/contact/


De Guardian

Mentor is een slank tuinpaaltje met aan de bovenkant een opening met een

ingebouwde led module die beschermd wordt door een unieke, waterdichte

siliconelens. De indirecte plaatsing van de led zorgt voor een asymmetrische

lichtspreiding naar beneden en voorkomt verblinding en scherpe schaduwhoeken.

Dit maakt van de Guardian het ideale toestel om een tuinpad, terras of oprit te

verlichten. De tuinpalen kunnen zowel op harde als zachte ondergronden geplaatst

worden. De Guardian is 295 of 595 mm hoog en is nu beschikbaar met IP stopcontact.

Meer informatie over dit product? Neem via deze weg contact met ons op!

https://www.maashagoort.nl/contact/

