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Illuxtron MIYO

Illuxtron MIYO biedt op maat gemaakte producten naast huidige collectie

Wanneer armaturen uit de huidige collectie niet overeen komen met uw wensen kunnen er

simpele aanpassingen gedaan worden zoals het veranderen van de kleur of het formaat.

Maar, complexere uitdagingen worden ook niet uit de weg gedaan. Aan de hand van uw

wensen kan er maatwerk geleverd worden en kunnen er compleet nieuwe armaturen

ontwikkeld worden.

VOORBEELD: POINTER 40 INBOUWSPOT NAAR TWIN VERSIE OPBOUWSPOT

De Pointer is een geweldige inbouwspot met een bijna onzichtbare lichtbron dankzij

de speciale lenstechnologie. Maar waarom zou u hem niet gebruiken als een stijlvolle dubbele

opbouwspot? Door gebruik te maken van de bestaande technologie en op maat gemaakte

CNC-onderdelen is Illuxtron in staat om aan de projectvereisten vande klant te voldoen.

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/


TAL: Protut

Pro�el UGR + Nobel

Protut is een uiterst compact maatwerk pro�elsysteem bestaande uit een aluminium

extrusiepro�el waarin een gesatineerde diffuser klikt. Het polycarbonaat is geoptimaliseerd

voor algemene verlichting en zorgt voor een hoog rendement en een continue lichtlijn zonder

ongewenste donkere zones. 

Het Protut pro�elsysteem wordt gebruikt in combinatie met het krachtige, T5-vervangende

ledsysteem. De elektronische voorschakelapparatuur is reeds in dit systeem geïntegreerd

waardoor het pro�el rechtstreeks op netspanning kan aangesloten worden. Protut is speciaal

ontwikkeld om te gebruiken in een SAPP plafond; wat van het pro�elsysteem de ideale

verlichtingsoplossing maakt voor kantooromgevingen. Bovendien is het pro�el op gewone

plafonds eenvoudig te monteren met behulp van snaps.

Mogelijkheden 

• Opbouw / Ingebouwd in spanplafond / Ingebouwd in SAPP plafond

• M10 module voor een pendel armatuur: Cone, Berrier, Nobel Pi of Nobel spot

• Dimbaar 

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: Lichtcirkel

Op zoek naar een trendy lamp om sfeervolle verlichting te realiseren? Lichtcirkels bieden hoge

esthetische waarde en vormen de nieuwste trend op verlichtingsgebied. De cirkelvorm van de

lichtcirkel zorgt voor een mooi algemeen lichtbeeld, waarbij het licht beter verdeeld wordt over

de ruimte. Of u nu een woonkamer of eetkamer aangenaam wil uitlichten, aantrekkelijke

verlichting voor een vergaderruimte nodig heeft of uw winkel of restaurant sfeervol wil

verlichten; een lichtcirkel kan altijd!

Mogelijkheden en uitvoeringen

Lichtcirkels zijn beschikbaar in uiteenlopende uitvoeringen en variaties. De cirkelvormige

hanglampen bestaan uit een aluminium frame, waar op verschillende manieren LED-strips aan

toegevoegd kunnen worden. Zo kunt u ervoor kiezen om het licht onder, boven of zelfs vanuit

binnenuit te laten schijnen. Het aluminium is bovendien in verschillende kleuren, afmetingen

en afwerkingen te bestellen. Kies voor zwart, wit, goud of koper met een gave verweerde look.

Met een tuneable white verstelmogelijkheid past u zowel de lichtsterkte als de

kleurtemperatuur aan, zodat u overdag helder wit werklicht hebt, en ‘s avonds geniet van een

aangenaam warm sfeerlicht.

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/


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

De Vialed is ook beschikbaar in verschillende technische uitvoeringen:

- adapter 3 fase spanningsrail

- inbouw met IP65 afscherming

- wandmontage model

- DALI

- draadloze communicatie

- high output versie voor hogere montagehoogte

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


Kroon: Alux

Naast de Multiled-P heeft Kroon nu ook de Alux aan het leveringsprogramma toegevoegd. 

De Alux heeft een modern design en is leverbaar in zowel centraal (24V/230V) als decentraal

uitvoering. Waar de Multiled-P enkel toepasbaar is als pictogramarmatuur, is de Alux

toepasbaar als pictogram én oriëntatiearmatuur (escape/anti-panic). De Alux wordt standaard

geleverd in de kleuren wit (RAL9003), grijs (RAL9006) en zwart (RAL9005) en is voorzien van

longlife leds (>100.000 hr) en een LifePo4 batterypack. 

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

Benieuwd naar de mogelijkheden voor de Alux van Kroon? Neem voor meer informatie

contact met ons op!

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


DEA JUNO-Q

Led’s delight!

Binnen de 48V Q-Line serie van Karizma Luce is de

track spot Dea Juno-Q een echte blikvanger! Door de

zeer compacte afmetingen, het tijdloze ontwerp, diep

ingebouwde lichtbron en mooie kleurmogelijkheden,

is dit een bijzonder geschikt armatuur voor gebruik

in residentiele projecten, retail en horeca.

De 48V Dea Juno-Q track spot klikt u eenvoudig in

een subtiel verzonken, opgebouwde of hangende rail

en dankzij het brede assortiment aan accessoires

van het 48V Q-Line systeem is het ontwerp helemaal

naar eigen wens op te maken. Verkrijgbaar in zwarte

en witte behuizing en met keuze uit maar liefst 7

verschillende re�ectorkleuren van de Dea Della Luce

collectie.

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


Melis: Lace

Het Lace armatuur

Slank LED armatuur voor lamellen

plafond met 20mm opening. Volledig

vervaardigd uit plaatstaal. Alle

elektronische componenten in de

behuizing. Het Lace armatuur kan in

het plafond gemonteerd worden van

onderaf zonder dat hiervoor lamellen

uit het plafond verwijderd hoeven te

worden. Door middel van de GST

aansluiting eenvoudig door te lussen.

De witte mini re�ectoren zorgen voor

een lage verblinding (UGR<19)

waardoor het armatuur ideaal is voor

in kantoren. 

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

Benieuwd naar de mogelijkheden voor dit armatuur? Neem voor meer informatie contact

met ons op!

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


LUGTRACK EVO INDUSTRY

LUGTRACK EVO INDUSTRY LED is een armatuur dat voornamelijk bestemd is voor het

verlichten van magazijnen en industriële ruimtes. Deze moderne, modulaire snelle

montagelijn wordt gekenmerkt door zeer goede technische parameters.

De universele bundel, die past bij de hele familie van LUGTRACK EVO armaturen, maakt een

snelle herschikking van de verlichting mogelijk, afhankelijk van de behoeften van de ruimte.

Eenvoudige montage van de lichtmodules op één draagsysteem en een brede keuze aan

lichtstromen en stralingshoeken zorgen voor een uitgebreide en perfect op elkaar

afgestemde verlichting.

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

Benieuwd naar de mogelijkheden van dit armatuur? Neem voor meer informatie contact

met ons op!

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

