De fraaie aluminium frames van onze Lucide fotolichtwanden zijn afgemonteerd met speciaal ledlicht
en afgewerkt met een pearl doek, dat een prachtig
helder en transparant fotoresultaat geeft.

•

Leverbaar als wandpaneel, als
volledige wand of losstaand scherm

•

Maten tot 5 meter breed en 30
meter lang aan één stuk

Lucide lichtwanden trekken de aandacht in winkels,
showrooms en commerciële ruimtes maar zijn ook
geschikt om donkere bedrijfsruimtes te veranderen
in plezierige werkplekken. Zo kunt u onrendabele
ruimtes weer effectief in gebruik nemen.

•

Geschikt voor vrijwel alle ondergronden

•

Het fotodoek is makkelijk te verwisselen

•

Energie-arm ledlicht

•

Geen bouwkundige ingrepen nodig bij
montage
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Samenstelling

Fotodoek van pearl (translucent) materiaal, aluminium frame, met in het frame
een verdeling van de led verlichting.

Uitvoeringen

Wandmontage (schroeven of hangen)
Staande uitvoering met voet (enkelzijdige of dubbelzijdige bedrukking)

Afmetingen

Muuruitvoering maximaal 5 meter bij 30 meter uit één doek

Frame

Geanodiseerd aluminium in de kleuren zilver, zwart of wit
27 mm dik vanaf de wand gemeten (meestal voor grotere wanden)
50 mm dik vanaf de wand gemeten (meestal voor losse panelen)

Levertijd

Productietijd gemiddeld 5 werkdagen. Montage en levering in overleg

Door hun positieve uitstraling op elke omgeving
zijn Lucide fotolichtwanden erg populair voor:
•

Winkels

•

Kantoren

•

Showrooms

•

Ontvangst hallen

•

Etalages

•

Traverses

•

Vergaderruimtes

•

Musea

•

Beurzen

•

Exposities

U kunt bij fotowandenshop kiezen uit een topcollectie natuurfoto’s die speciaal voor fotowanden
zijn gemaakt. Maar u kunt ook uw eigen foto’s
aanleveren.

Hoge lichtopbrengst - laag energieverbruik
Dankzij de led-verlichting hebben de Lucide fotowanden een hoge lichtopbrengst bij een laag energieverbruik. Als u een dimmer installeert, is de
helderheid van de wand ook instelbaar.
Bedrijfsruimte optimaliseren
Interessant voor huurders en vastgoed-eigenaren
is de mogelijkheid om donkere ruimtes met een
fotolichtwand te veranderen in een volwaardige
werkruimte waar mensen met plezier in verblijven.
Op deze manier kunt u optimaal gebruik maken
van uw beschikbare bedrijfsruimte.

Het doek wordt met een slim systeem in het aluminium frame bevestigd en waardoor u makkelijk van
print kunt wisselen zonder het hele wandsysteem
te vervangen. Het complete wandsysteem is ook
verplaatsbaar, mits de nieuwe wand ook dezelfde
afmetingen heeft.
- past op vrijwel elke ondergrond
- fotodoek is verwisselbaar
- hele wandsysteem is verhuisbaar
Aan deze informatiesheet kunnen geen rechten worden ontleend
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