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De beste LED oplossing voor elke
werkplek en bouwplaats!
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√ Eenvoudige installatie

√ Veilig in gebruik

√ Hoge lichtopbrengst

√ Flexibel en permanent
     inzetbaar



Goede verlichting is belangrijk

Je kent het wel; dat project dat tot laat in de avonden doorgaat, of plaatsvind in een kale, 

onverlichte binnenruimte. Hier moet een fatsoenlijke verlichting aan te pas komen. De oplossing? 

Een bouwlamp? Dat kan, maar nu komt het licht maar van één punt vandaan en zorgt dus nog lang 

niet voor een optimale verlichting van je project. Met LEDROPE Pro Lighting is dit verleden tijd. Deze 

LED slangverlichting is makkelijk te verdelen door de ruimte of bouwplaats en zorgt dus voor een 

gelijkmatige en heldere verlichting van het hele project!

Eén concept, 3 maten, oneindig veel toepassingen

De LEDROPE Pro lichtslangen zijn verkrijgbaar in drie maten: 3 meter, 10 meter en 20 meter, met en 

zonder stroomkabel. Hierdoor is het systeem inzetbaar in tal van grote en kleine bouwsituaties, zoals 

loop- en bereikverlichting, trapverlichting, liftschachten, gebiedshekken langs hekken, markering van 

uitgangen, binnen- en buitenruimtes om bouwplaatsen te voorzien van verlichting. Je kiest dus altijd 

de maat die het beste bij je project past.

Hoge lichtopbrengst

De lichtslangen bevatten 180 leds per meter en geven 

hiermee een lichtsterkte af van minimaal 675 lumen/m. 

Dit is meer dan genoeg licht om fatsoenlijk bij te kunnen 

werken. Door de lichtslang door de ruimte te hangen, krijg 

je een heldere en regelmatige verlichte werkplek.

De voordelen op een rijtje

IP54

Waterbestendig, voor
binnen- & buitengebruik

IK09

Flexibel LED koord
verstevigd met staal

4000 K

120 graden 
functioneel licht

MAX 50M

Koppel LED koorden
tot maximaal 50 meter



Sterk, modulair toepasbaar en zeer 
makkelijk te (ver)plaatsen

Deze sterke en flexibele lichtslang is voorzien van een dubbellaags 

siliconenhuls, bestand tegen externe invloeden. Er zijn in deze huls 

ijzerdraden verwerkt om onnodig uitrekken te voorkomen en de 

levensduur van de lichtslangen zo aanzienlijk te verlengen, tot wel 

26.000 uur. Door het eenvoudige ophangsysteem dmv kunststof 

beugels is het systeem makkelijk te plaatsen en te verplaatsen.

De LEDROPE Pro lichtslangen maken gebruik van een eenvoudig maar 

sterk plug & play systeem dat het mogelijk maakt om lichtslangen aan 

elkaar te koppelen tot een totale lengte van wel 50 meter! Dit betekent 

dus dat er voor 50 meter goed verlicht oppervlak niet meerdere, maar 

slechts één armatuur nodig is. De zuinige en heldere ledverlichting 

zorgt ook voor een hoge lichtopbrengst bij een laag stroomverbruik. 

Beter voor jou, je portemonnee en het milieu!

Advies nodig?
Bel onze adviseurs. 

Meer weten over de mogelijkheden en 

voordelen van LEDROPE Pro lichtslangen? 

Onze adviseurs nemen alle details met je 

door op 026 - 368 42 42. 



Verstandig bouwen met Burghouwt
Verstandig bouwen is een optelsom van zaken of ideeën die bijdragen aan een 

goed bouwwerk of een duurzame manier van werken. Burghouwt faciliteert je om 

verstandig te bouwen, want dat is altijd tijdbesparend, kostenbesparend, duurzaam 

en menselijk. Op onze website lees je waarom. 

Verstandig bouwen. Samen met Burghouwt burghouwt.nl
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