systeem in sfeer
Lumigrip staat voor een nieuwe manier van het verlichten van binnen- en buitenruimtes, stijlvol ge-

grip op licht

Veel mensen beseffen dat verlichting essentieel is om

ïntegreerd in een alledaagse toepassing. Voor uw RVS trapleuning, balustrade of buitenhekwerk heeft
u de keuze uit een drietal systemen. Mood is het meest geavanceerde systeem, met als basisvariant de
MonoColour en het uitgebreidere MultiColour systeem.

sfeer en veiligheid te creëren. Wie met aandacht zijn
huis en tuin inricht, zoekt dan ook naar verlichting die
dit accentueert.
Bovendien worden de eisen aan duurzame oplossingen
steeds hoger, en terecht. Bij Lumigrip komen design,
veiligheid en duurzaamheid samen in één toepassing
op maat.

www.lumigrip.nl
lumigrip mood
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één kleur, is het systeem MonoColour een

maakt. Het optionele sensorsysteem zorgt er

uitstekende oplossing. De verlichting in RVS

voor dat licht alleen hoeft te branden wanneer

trapleuning, balustrade of buitenhekwerk kan

het nodig is. Zoeken naar lichtschakelaars

via een vaste aansluiting op de elektriciteit

wordt dus overbodig. Via de bediening in de

worden bediend. MonoColour is ontwikkeld

leuning of balustrade kan het uitgebreide

voor zowel binnen- als buitentoepassing. Sfeer

kleurenprogramma ingesteld worden: ga voor

en veiligheid dus in en rondom uw woning.

gewoon wit, warm geel of fris groen en schakel
naar felblauw of mysterieus rood.

lumigrip multicolour
Het MultiColour systeem onderscheidt zich van
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Multicolour

Monocolour

MOOD
Meerkleurige LEDs (RGB)
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veelzijdige meerwaarde
Lumigrip is één van de meest innovatieve spelers op de markt als
het gaat om duurzame verlichtingstoepassingen. Uw trapleuning,
balustrade en buitenhekwerk krijgen in de RVS uitvoering van
Lumigrip een extra functie en brengen sfeer en veiligheid samen
in binnen- en buitenruimte. Gun uw woning de meerwaarde die het
verdient en maak een keuze uit de LED kleurenprogramma’s, de
ingebouwde accu en het sensorpakket. Met Lumigrip kiest u daarom
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Witte of blauwe LEDs

Sensorsysteem1

Accu systeem, ‘plug & play’2

voor gemak, veiligheid en duurzaamheid in één.

maatwerk
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Lumigrip oplossingen zijn zonder uitzondering maatwerk. Dit vraagt
om een persoonlijk en nauwkeurig voortraject, van het eerste advies-
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gesprek tot en met de installatie. Vakmanschap in metaalbewerking
en kwaliteit in service vormt de basis van het merk Lumigrip.

Vaste aansluiting op elektra3
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Dimbare verlichting
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Bediening in leuning
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Bediening extern3

Buitentoepassing

1
2
3

4

√
√

DMX aansturing4

Toepassing binnenshuis
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Optioneel geïntegreerd sensorsysteem. Reageert op
beweging (PIR) en licht (LDR).
Keuze voor volledig ingebouwde accu. Ontladingstijd circa
80 uren bij continu gebruik.
Voor vaste aansluiting via laagspanning zijn
voorzieningen nodig. Laat u adviseren over de aansluiten bedieningsmogelijkheden.
Geschikt voor aansturing via een domotica – home
automation – systeem.

meer informatie?
Kijk voor meer impressies en mogelijkheden op www.lumigrip.nl of mail uw vragen naar info@lumigrip.nl

