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Verlichting
Uw boodschap altijd zichtbaar

Vlaggenmast
verlichting
Reclame- en gevel
verlichting

Over Limeta
Meer informatie of een scherpe offerte?
Neemt u dan contact met ons op. U vraagt eenvoudig een
offerte aan via www.limeta.nl, maar we geven u met plezier
natuurlijk ook een persoonlijk advies, desgewenst op locatie.
U vindt onze gegevens hieronder. Graag tot ziens!

Limeta B.V.
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www.limeta.nl

Alle vermelde prijzen zijn af-fabriek en exclusief BTW. Prijzen zijn geldig in 2017.
De Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden kunnen op verzoek worden toegezonden.
Druk- en zetfouten voorbehouden. Op al onze armaturen krijgt u 2 jaar garantie.

Limeta B.V.
Dammekant 129b
2411 CC Bodegraven

T (0172) 613 959
F (0172) 617 507
E info@limeta.nl

www.limeta.nl

Vlaggenmast verlichting
Bannervision
Hoogwaardige LED-techniek in een vandalismebestendig
armatuur lichten uw vlaggenmast en banier van onderen af aan,
waardoor uw logo of tekst een enorme extra attentiewaarde
krijgt. Dit armatuur is toepasbaar op elke vlaggenmast en
uitermate geschikt voor vlaggenmasten met een hijsbare
uithouder, anti-diefstal systeem of draaibare masten.
Geschikt voor mast t/m diameter 177 mm

e 950,-

Diluvio

Reclame- en gevel verlichting
Amplio
Lijnverlichting die geschakeld kan worden en
speciaal ontwikkeld is voor het verlichten van
spandoeken, frames, logo en gebouwen.

PoleLED

Bannervision

Uw boodschap
altijd zichtbaar!

Een duurzaam verlichtingsarmatuur die ervoor zorgt dat uw spandoek, reclame-uiting,
pand of wagenpark op een mooie en energiezuinige manier wordt verlicht.
In zwart 				

uw boodschap 24/7 zichtbaar is?
Deze verlichting vindt u bij Limeta,

PoleLed (Extended)

uw vlaggen, reclame-uitingen en gevels.

Een verlichtingsarmatuur bestaande uit
een cirkel van LEDs die direct onder de vlag
op de mast gemonteerd wordt. Hierdoor is
uw vlag niet alleen meer overdag, maar
24/7 zichtbaar.

Kijk op onze internetsite www.limeta.nl/verlichting

Geschikt voor mast t/m diameter 114 mm
e 375,-

heid en naamsbekendheid vergroten. In deze brochure vindt u
een duidelijk overzicht van onze verlichtingsoplossingen voor

of bel direct met 0172 - 613959

e 770,-

FrameLed

dé vlaggenmast specialist.

verlichtingsoplossingen in het assortiment die uw herkenbaar-

e 358,e 564,-

Diluvio

Uw vlaggenmasten verlichten zodat

Wij hebben verschillende hoogwaardige, energiezuinige LED-

In zwart of zilver 30 cm		
In zwart of zilver 60 cm		

Geschikt voor mast t/m diameter 145 mm
e 991,-

Unieke lijnverlichting speciaal om gevel
doeken en buizenframes te verlichten.
Het design van de FrameLed heeft ook de
vorm van een frame, waardoor het armatuur
haast onzichtbaar is.
Per meter 			

€ 128,-

Stadhuis Rotterdam
verlicht met de Amplio,
Diluvio en PoleLed.
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