TECKENTRUP I HOME

Magnetische LED stripes brengen licht in de garage

Uitgebreide
verlichting met
6000 lumen (2 x 200 wat)
Éénvoudige montage
met magnetische strips
in ca.15 minuten
Veel licht en laag
stroomverbruik
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TECKENTRUP I HOME

WIJ LATEN U NIET IN HET DONKER STAAN
De magnetische LED stripes van Teckentrup
zorgen voor perfect licht in uw garage. Niet meer
parkeren in het donker, niet meer zoeken naar
de lichtschakelaar of zoeken in onzekerheid.
De nieuwe interieurverlichting voor sectionaaldeuren verandert uw garage in een veilige en
comfortabele ruimte. Klik de magnetische stripes
eenvoudig op de garagedeur, inschakelen, klaar.

Functionele
verlichting voor
perfect zicht.
De neutraal-witte verlichting van
de LED stripes zorgen voor een
perfect functionele verlichting in
de garage. Deze zorgen voor een
beter zicht bij het parkeren van de
auto, werkzaamheden in de garage
of het betreden van de garage.

Perfect verlicht.
Rondom veilig.
66000
lumen
lichtopbrengst
zorgen voor een heldere lichtopbrengst van de garage en voor
een veilig gevoel. De bewegingsmelder, die de verlichting automatisch in- en uitschakelt, biedt
extra comfort.

Echt efficiënt.
Economisch in
gebruik.
LED technologie is een efficiënt
alternatief ten opzichte van conventionele verlichtingssystemen.
Met weinig stroomverbruik en een
hoge licht opbrengst.

1 Comfortable bediening door middel van
een automatsiche bewegingsmelder en
infrarood sensor.
2 Beter zicht en meer veiligheid in de hele
garage.

Voor (zonder LED verlichting)

3 Energie-efficiënt dankzij krachtige LED
technologie.
4 Past op bijna iedere standaard sectionaal
deur.
5 Gelijkmatige en aangename verlichting in
de garage.
6 Eenvoudige installatie o.a. door middel
van magnetische bevestiging.

Na (met LED verlichting)

TECKENTRUP MAGNETISCHE LED-STRIPES
Complete set

 2 x LED stripes (2 stripes van
2 m + 1 m)
 6 x 1000 lumen = 6000 lumen
1. Uitpakken.
2. Aanklikken.
3. Inschakelen.

 Lichtkleur = 4000 kelvin (neutraal
wit)
 Complete bedrading
 Automatische bewegingsmelder
en infrarood ontvanger
 Afstandsbediening
 Transformator
 Geschikt voor garagesectionaaldeuren

Wij adviseren u graag.
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