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WALLWASHER®

COLOURDROP®

ORIONTRACK®

COLOURPUNCH®
Onze ColourDrop spots zijn voorzien van een Camita lens die zorgt 
voor een mooi egaal lichtbeeld. Dankzij de hoogwaardige LED 
chips worden kleuren perfect weergegeven en is wit ook écht wit, 
zonder dat aan sfeer en comfort wordt ingeboet. Kleding heeft dus 
in de winkel dezelfde kleur als in daglicht. 

Met de nieuwe ColourPunch spots creëert u het wow-effect 
in winkels en musea. Bij deze spots zit het meeste licht 
in het midden van het lichtbeeld, een echte punch dus! 
Omdat de LED mooi diep in het armatuur ligt is de spot niet 
verblindend.  

Moet u wanden of stellingen uitlichten? Kies dan voor onze 
Wallwashers. Deze spots lichten een groot oppervlak egaal uit, 
van plafond tot vloer. Leverbaar als railspot en downlight. 

RETAILVERLICHTING

Winkelverlichting is een essentieel onderdeel van de winkelinrichting. Wanneer producten en de winkelruimte goed uitgelicht zijn 
zorgt dit voor een beter overzicht en aangenaam gevoel voor de bezoekers. Interlight biedt een compleet assortiment winkelverlicht-
ing, direct toe te passen in de bekende 3-fase rails (Staff, Norlux, Global, Nuco of Nordic) en inbouwspots. De elegante spots passen 
zowel in een industriële als in een klassieke winkelinrichting en zijn verkrijgbaar in verschillende wattages, (licht)kleuren, lichtbundels.

Door te kiezen voor LED verlichting verlaagt u het energieverbruik (tot 50%), de warmteontwikkeling en de onderhoudskosten. 
U heeft de eerstkomnde jaren geen omkijken naar de verlichting.

Met de Interlight spots bent u altijd flexibel, verandert de winkelinrichting? Dan draait of verschuift u de spots eenvoudig om het 
lichtbeeld aan te passen. Met apart verkrijgbare opzetstukken en lenzen is er voor elke situatie een passende oplossing. 
De spots van Interlight zijn voorzien van hoge kwaliteit LED chips met een goede kleurweergave waardoor de winkel letterlijk straalt! 
 
Kijk voor de volledige specificaties op koopmaninterlight.nl/retail.

De Orion Tracks zijn in alle gangbare 3-fase railsystemen te 
plaatsen. Je hebt geen aparte algemene verlichting meer 
nodig, alle verlichting kan in de rail geïntegreerd worden. 
Naast algemene verlichting is er ook keuze uit wallwash 
varianten: deze armaturen schijnen naar links, rechts of 
beide kanten. (94cm lang)


