Creating Exposure

LED LICHT DISPLAYS

KIES VOOR
VAN RAALTE
LED DISPLAYS
Topkwaliteit met de hoogste betrouwbaarheid
Van Raalte Displays is al meer dan 20 jaar dé specialist in het
ontwikkelenen produceren van lichtdisplays voor binnen en
buitengebruik waaronder textielframes en kliklijsten met LED
verlichting. De voordelen van onze lichtdisplays op een rijtje:
• Briljante uitlichting van de visual
• Wij maken gebruik van A-merken LED componenten met een
garantie van 3 jaar
• Alle door ons gefabriceerde lichtdisplays worden CE gekeurd
• Scherpe prijzen
Voor elk budget hebben wij de perfecte lichtdisplay, kies uit
• Meer of minder licht
• Breed of smal profiel
• Groot of klein formaat
• Enkel of dubbelzijdig
• Vrijstaand, hangend of een wandmodel
We beschikken over een compleet assortiment aluminium
profielen, LED componenten en accessoires om aan al uw eisen en
wensen te voldoen, passend bij uw budget.

Uitvoering naar
uw specifieke
wensen en
budget!

FLATLIGHT
LED
Kliklijst met LED verlichting

Uitvoering naar
uw specifieke
wensen en
budget!

Uitgevoerd met het Edge-Light principe:
gelaserde acrylaatplaat met LED strips

Visual: backlit poster

De VR Flatlight is een ultra platte lichtdisplay uitgevoerd met
het bekende kliklijst systeem en met het Edge-Light principe: de
acrylaatplaat wordt aan 1 of 2 zijden aangelicht door LED strips. Het
uniek gelaserde patroon op de acrylaatplaat zorgt voor een egale
uitlichting van de backlit poster.

Voordelen
• Ultraplatte lichtdisplay: EZ 25 mm diep en DZ 35 mm diep
• Briljante uitlichting van de visual
• Zeer laag energieverbruik
Technische specificaties
• Rugplaat: Vicupor
• Dikte gelaserde acrylaatplaat: afhankelijk van uitvoering 4, 6, 8 mm
• Type LED: SMD 3014 Osram of Samsung
• Kleur licht: 6000K
• Formaten: op elke gewenst formaat t/m 1700 x 3000 mm
• Garantie: 3 jaar op LED componenten
Uitvoeringen

EZ en DZ hangend

EZ wand

EZ en DZ vrijstaand
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PLAFONDPANELEN
LED													
De magie tussen licht en beeld

LED lichtpaneel

Visual
Uitgevoerd met het Edge-Light principe:
gelaserde acrylaatplaat met LED strips

De VR plafondpanelen LED geven een unieke daglicht

Acrylaatplaat

beleving. Een steriele ruimte wordt eenvoudig omgetoverd
naar een sfeervolle omgeving. De panelen worden toegepast
in ziekenhuizen, wachtkamers, showrooms, vergaderzalen,

Frame

conferentieoorden, kantines, winkels etc.

Plafondrails
Voordelen
• Creëren van unieke ambiance
• Plug and Play: de panelen zijn zeer eenvoudig te installeren
• In elk systeemplafond te monteren
Technische specificaties
• Dikte gelaserde plaat: 5 mm
• Type LED: SMD 3014 Osram
• Kleur licht: 6000K
• Standaard formaat: 598 x 598 mm. Leverbaar in afwijkende formaten
• Garantie: 3 jaar op LED componenten
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WINDOW-FRAME
LED

Uitgevoerd met het Edge-Light principe:
gelaserde acrylaatplaat met LED strips

Window-Frame profiel

De VR Window- Frame LED wordt op een muur geplaatst. Door de
combinatie van frame en de visual lijkt het of u door een levensecht
venster kijkt.

Voordelen
• Creëren van een unieke ambiance
• Briljante uitlichting van de visual
• Zeer laag energieverbruik
Technische specificaties
• Dikte gelaserde plaat: 6 mm
• Type LED: SMD 3014 Osram
• Kleur licht: 6000K
• Formaat: leverbaar op elk gewenst formaat t/m 1500 x 3000 mm
• Garantie: 3 jaar op LED componenten
Uitvoeringen

Muur bevestiging
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IMAGE-FRAME
LED
Textielframe met gelaserde acrylaatplaat

Uitvoering naar
uw specifieke
wensen en
budget!

Uitgevoerd met het Edge-Light principe:
gelaserde acrylaatplaat met LED strips

Ultra platte lichtdisplay

De VR Image-Frame is uitgevoerd met het Edge-Light principe: de
gelaserde acrylaatplaat wordt aan 1 of 2 zijden aangelicht door LED
strips. Het uniek gelaserde patroon op de acrylaatplaat zorgt voor
een briljant egaal uitgelichte visual.

Voordelen
• Leverbaar in een enkel- en dubbelzijdige uitvoering
• Ultra platte lichtdisplay. EZ 45 mm diep en DZ 55 mm diep
• Briljante uitlichting visual
• Zeer laag energieverbruik
Technische specificaties
• Rugplaat: Vikupor
• Dikte gelaserde acrylaatplaat: afhankelijk van uitvoering 4, 6, 8 mm
• Type LED: SMD 3014 Osram of Samsung
• Kleur licht: 6000K
• Formaten: op elk gewenst formaat t/m 1700 x 5000 mm
• Garantie: 3 jaar op de LED componenten
Uitvoeringen

DZ vrijstaand

EZ en DZ hangend

T +31 (0)71 561 10 40 | www.van-raalte.com

EZ wand

IMAGE-FRAME LED
BACKLIGHT
Textielframe met backlight

Uitvoering naar
uw specifieke
wensen en
budget!

Flexibele LED strip

Led gordijn

De VR Image-Frame LED Backlight is leverbaar in verschillende
dieptes en alleen in enkelzijdige uitvoeringen. Door de hoge
lichtopbrengst is de lichtbak uitermate geschikt voor etalages.

Voordelen
• Zeer hoge lichtopbrengst
• Briljante uitlichting visual
• Keuze uit 3 verschillende dieptes: 50, 65 en 90 mm
• Leverbaar op elk gewenst formaat
Technische specificaties
• Rugplaat: Dibond
• Type LED: Epistar met 160⁰ lens
• Kleur licht: 6000K
• Garantie: 3 jaar garantie op LED componenten
Uitvoeringen

EZ wand

T +31 (0)71 561 10 40 | www.van-raalte.com

IMAGE-FRAME
POWER LED
Textielframe met Power LEDS

Uitvoering naar
uw specifieke
wensen en
budget!

Uitgevoerd met Power LED’S voor
grote formaten

Uitgevoerd met Power LED’S voor
kleinere formaten

De VR Image-Frame Power LED is leverbaar in vele variaties. Aan de
hand van het formaat, de diepte van de display en de gewenste licht
output wordt bepaald welk type Power LED wordt gebruikt en of er
aan één of 2 zijden LEDS gemonteerd worden.

Voordelen
• Leverbaar in vele variaties
• Briljante uitlichting van het bedrukte doek
• Te produceren in super grote formaten
• De lichtbak wordt knock-down geleverd en kan op locatie eenvoudig
in elkaar worden gezet
Technische specificaties
• Uitvoeringen: enkelzijdig in 80, 90 en 120 mm diep
dubbelzijdig in 100 en 200 mm diep
• Type LED: Samsung of Osram
• Formaten: op elk gewenst formaat t/m 3000 mm hoog
• Garantie: 3 jaar op LED componenten
Uitvoeringen

EZ wand

EZ en DZ vrijstaand
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IMAGE-FRAME LED
SPECIALS

Leverbaar in gebogen uitvoeringen

Leverbaar in ronde uitvoeringen

Gebogen en ronde uitvoeringen
Textielframes LED zijn te fabriceren in gebogen uitvoeringen. Er zijn
verschillende technieken om het bedrukte textieldoek uit te lichten.

Hoekstuk kubus

Hoekstuk kubus met profiel

In de vorm van een kubus
De textielframes led zijn te produceren in de vorm van een kubus.
Er zijn diverse mogelijkheden on de bedrukte textieldoeken uit te
lichten.
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FRONTLIGHT
LED
Voor buitengebruik

Bovenprofiel

Hoekstukken
Uitgevoerd met het Edge-Light principe:
gelaserde acrylaatplaat met LED strips

LED strip rugplaat

De VR frontlight LED is een ultra platte lichtbak (30 mm) waar
tekst en logo super egaal worden verlicht. Grote, diepe en energie

Lichtplaat
Voorplaat

slurpende gevellichtbakken voor buiten zijn verleden tijd.
Zijprofiel
Voordelen
• Ultra platte (30 mm) gevellichtbak
• Briljante uitlichting van de reclame uiting
• Zeer laag energie gebruik
• Leverbaar in enkel en dubbelzijdige uitvoering
Technische specificaties
• Dikte gelaserde acrylaatplaat: 6 mm
• Type LED: SMD 3014 Samsung IP67
• Kleur licht: 6000K
• Formaten: op elk gewenst formaat t/m 800 x 1300 mm
• Garantie: 3 jaar op LED componenten
Uitvoeringen

EZ en DZ hangend

EZ wand
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FLATLIGHT LED
LOCKABLE
Voor buitengebruik

Uitgevoerd met het Edge-Light principe:
gelaserde acrylaatplaat met LED strips

Totale diepte slechts 90mm

De VR Flatlight LED Lockable is een kwalitatief hoogwaardig
ultra platte LED lichtbak voor buitengebruik. Het Edge-Light
principe zorgt voor een egaal uitgelichte poster.

Voordelen
• Hoogwaardige uitstraling
• Deur uitgevoerd met duurzame gasveren
• Zeer laag energie gebruik
• Briljante uitlichting van de poster
Technische specificaties
• Aluminium gelaste constructie
• Deur uitgevoerd met 5 mm veiligheidsglas
• Type LED: SMD 3014 Osram of Samsung IP 67
• Kleur licht: 6000K
• Formaten: op elk gewenst formaat t/m 1180 x 1750 mm
• Minimale afname: 10 stuks
• Garantie: 3 jaar
Uitvoeringen

EZ wand

EZ en DZ vrijstaand
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STORESTOPPER
LED
Verrijdbaar verlicht stoepbord met accu

Uitgevoerd met het Edge-Light principe:
gelaserde acrylaatplaat met LED strips

Uitgevoerd met een DZ textielframe

Een nieuwe dimensie op het gebied van stoepborden is de VR
StoreStopper LED uitgevoerd met een dubbelzijdig verlicht
textielframe. In de base is een accu ingebouwd met een capaciteit
van +/- 12 branduren.

Voordelen
• Draadloos dubbelzijdig verlicht stoepbord. Stroomvoorziening
middels een ingebouwde accu in de base.
• Zeer hoge lichtopbrengst
• Uitgevoerd met een dubbelzijdig textielframe
Technische specificaties
• Formaten: A1 en 700 x 1000 mm
• Type LED: SMD 3014 Samsung IP 67
• Kleur licht: 6000K
• Dikte gelaserde acrylaatplaat: 8 mm
• Aantal branduren: +/- 12 uren
• Garantie: 1 jaar
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Van Raalte leveringsprogramma

Textielframes met en zonder LED

Led lichtbakken voor binnen en buiten

Digital signage

Stoepborden

Standaardproducten

Productpresentaties
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