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Custom Product Division

Voor ieder project een oplossing

Wanneer u een speciale afmeting, kleur of een nieuw ontwerp nodig heeft voor de verlichting

van een project, dan heeft Illuxtron altijd een oplossing om bestaande onderdelen en

technologieën te combineren.D

De Custom Product Division van Illuxtron kan een ontwerp maken vanaf 50 stuks. Hierbij

geven zij de de mogelijkheid om de custom products snel te leveren, wat normaliter ongeveer

zes weken in beslag neemt. Dit komt doordat zij op order assembleren in Nederland. Op deze

manier kan de verlichting voor uw project snel geplaatst worden.

Wilt u speciale oplossingen verwerken binnen uw verlichtingsproject? Neem contact met ons

op, want Maas & Hagoort verwerkt graag op maat gemaakte armaturen in uw project.

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

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


VIALED

Onopvallend veel licht, opvallend veel gemak!

De Vialed is een compacte en onopvallende oplossing voor vluchtweg, anti-paniek verlichting

of vluchtrouteaanduiding. Een kleine krachtpatser, ontwikkeld met minimalistisch design en

dankzij de hoogwaardige lenstechniek met maximale functionaliteit. Door de sterke

lichtverdeling en de grote onderlinge afstand tussen de armaturen zijn er minder armaturen

nodig om te voldoen aan de regelgeving.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem voor meer informatie contact met ons op!

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

Nu nog meer gebruiksgemak!

- Standaard automatische zelftest en 220Lm in nood.

- Inclusief twee lenzensets t.b.v. vluchtweg en anti-paniek gebieden.

- Eenvoudig te monteren en installeren.

- Te voorzien van vluchtrouteaanduiding door de universele pictogramkit V-DB-K.De Vi

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


HUGINN R

Universele 3-fase spot geschikt voor elk retail

project!

Deze veelzijdige en universele 3-fase spot is geschikt

voor elk retail project! De Nordic track-adapter heeft

een ingebouwde driver, die de spot een stijlvol

uiterlijk geeft. De Huginn R is beschikbaar met een

CCT tussen 1900K-6700K, dim-to-warm opties

(3000K-1800K), Spectral LED en speciale lichtkleuren

voor verschillende soorten retail doeleinden. Naast

deze speci�caties en door de uitgebreide keus in

re�ectoren en diverse accessoires is de Huginn R

een zeer populair en breed inzetbaar armatuur!

Verkrijgbaar in zwart, wit en grijs.

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

Benieuwd naar de mogelijkheden voor de HUGINN R? Neem voor meer informatie

contact met ons op!

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


Lightnet: Ringostar

Als voorbeeld om de Ringostar van Lightnet te

introduceren wordt project MySpa uitgelicht. MySpa

biedt u een spa-ervaring met in totaal 12 "Wellzones"

welke afzonderlijk kunnen worden geboekt voor een

ontspannen time-out. In de lichtovergoten entree

creëert de Ringostar Cluster P3 van Lightnet een

natuurlijke �air en nodigt het licht uit tot een

welverdiende time-out. De armaturen uit de Basic-

familie scheppen een feelgood-sfeer binnen dit

project wat uitnodigt tot ontspanning.

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!

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


Spider Six

Uniek, decoratief pendel armatuur.

De Spider Six is een armatuur met een doorsnede van

maar liefst 3 meter en een variabele hoogte. Het geheel

bestaat uit zes pendels met drie verschillende

afmetingen (35cm, 48cm en 60cm). Deze zijn voorzien

van een mat opalen PMMA afscherming. Hetgeen een

zeer comfortabel diffuus licht oplevert. 

De aluminium kappen en stalen frame zijn fraai mat

zwart (RAL 9005) gelakt. Bij uitstek toepasbaar als

object in hotels en restaurants of als clusters in grote

openbare ruimtes. 

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

Vragen of op zoek naar meer informatie over dit product? Neem contact met ons op!

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

