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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/


Meteora serie

Eindelijk, de langverwachte uitbreiding op de Meteora serie!

Op veler verzoek is de populaire Meteora en Meteora-s uitgebreid met een opbouw en semi-

inbouw model. Zo is dit stijlvolle armatuur van Internova nu niet alleen geschikt voor in een

rail maar ook rechtstreeks tegen of in het plafond. 

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!

Opbouw en semi-inbouw

De Meteora en Meteora-s zijn verkrijgbaar

in een zwarte en een witte variant. Ook de

kleur van de decoratieve binnenring kun je

zelf bepalen: kies uit goud, zwart of wit. De

Meteora wordt vooral toegepast in horeca-

en residentiële projecten. 

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


MacBright Pollux Zwart

De MacBright Pollux Zwart is een heel mooi

noodopbouw armatuur voor montage aan wand

of  het plafond.

De Pollux Zwart heeft een polycarbonaat

behuizing. Daarbij is een status LED gemonteerd

in de re�ectorplaat, inclusief automatische

testknop, en 1 uur autonomie. Het pictogram

wordt bij het armatuur in de behuizing

geplaatst. Standaard worden pictogram A en

een blanco pictogram meegeleverd. De

zichtsafstand van het noodarmatuur is 27

meter.

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

Benieuwd naar de mogelijkheden voor de MacBright Pollux? Neem voor meer informatie

contact met ons op!

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


SG Junistar LUX

Uniek, decoratief pendel armatuur.

De LUX bestaat uit een brede serie LED

spots van SG Lighting. Deze zijn in bijna 50

varianten verkrijgbaar in de kleuren Wit,

Zwart, Gra�et en Geborsteld staal. Door een

gepatenteerd systeem zijn de spots 30

graden kantelbaar en 360 graden richtbaar.

SG Lighting staat voor kwaliteit, iets dat

ook terug komt in deze spots met een

verwachte levensduur van 100.000 uur

L90B10.

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!

Natuurlijk zijn ook de kleur en het comfort van het licht belangrijk. De junistar LUX

armaturen hebben een CRI van 98 en zijn knippervrij.

Standaard worden de spots compleet geleverd met een faseafsnijding dimbare driver.

Optioneel kunnen de spots ook in een DALI uitvoering geleverd worden.

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


TAL: Ringo

Nieuw RING0 design slaat aan in zowel residentiële projecten als horeca.

Ringo heeft een slank ontwerp en is toepasbaar in zowel de residentiële projecten als in de

horeca. Het is een ringlicht waarbij algemene verlichting & spots gecombineerd worden. Het

armatuur kan voorzien worden van een viltoptie wat een akoestisch effect creëert in open

ruimtes zoals burelen.

Ringo biedt zoveel combinatiemogelijkheden dat elke samenstelling bijna uniek is. Het

armatuur onderscheidt zich door de mogelijkheid tot dimmen en door het aanbrengen van de

eigen logo op het vilten accessoire.

Wat is de innovatie ten opzichte van de markt?

Een Ledline gecombineerd met accessoires en akoestisch effect.

Wat is de innovatie t.o.v. TAL haar vorige collecties?

Een cirkelvormig armatuur vervolledigt onze pendelarmaturen.Het is de eerste keer dat we

ledlines en spots combineren in een smal cirkelvormig design.

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!

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


Berla: BW0013

Deze moderne wandlamp kenmerkt zich door zijn robuuste en

tijdloze karakter. De strakke vormgeving wordt

gecomplimenteerd door de gouden afwerking aan de

binnenzijde van het armatuur. De combinatie met het goud en

de 2700K lichtkleur geeft deze lamp een warme uitstraling, wat

in de avonduren vaak gewenst is.

Het licht van de geïntegreerde led wordt door de diffuse

afdekking gelijkmatig over de muur verdeeld. En met een

lichtopbrengst van 720 lumen geeft dit voldoende licht voor in

een woonkamer, hal of slaapkamer.

U kunt dit product dimmen met een normale leddimmer, maar

het is ook mogelijk om dit armatuur uit te voeren met een Dali-

driver, zodat hij naadloos kan worden opgenomen binnen uw

Dali-netwerk.

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!

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

