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INNOVATIEF LICHT OP FUNCTIONEEL DESIGN
SLIM, VEILIG & DUURZAAM 

RVS LEUNINGSYSTEEM MET LED VERLICHTING

Steeds vaker vragen opdrachtgevers en ontwerpers van bouwprojecten om fraaie en functionele 

lichtlijnen met duurzame LED verlichting. LED verlichting biedt daarbij vele mogelijkheden voor 

creatieve toepassingen. De lichtlijnen kunnen, afhankelijk van de verlichtingsvereisten, de reguliere 

verlichting vervangen of een bijzonder onderdeel vormen van het totale verlichtingsplan.

Architectonische lichtlijnen, duurzame lichtbronnen en materialen én veiligheid voor gebruikers: 

ILLUNOX® combineert deze elementen in een doordachte toepassing vervat in stijlvol RVS. Een 

praktisch verlichte trapleuning of balustrade ligt nu binnen handbereik.

Concertgebouw De Vereeniging, Nijmegen NS Station, Tilburg

De toegevoegde waarde in design en functie van de ILLUNOX® 

leuning blijkt ook door de toekenning van de Red Dot Award 

Product Design 2015.
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TOEPASSING ILLUNOX®

Adequate verlichting, binnen of buiten, is nood zakelijk bij 

trappen, voetpaden en hellingsbanen. Een goede verlichting is 

de sleutel tot een solide ontworpen en veilige omgeving voor 

haar gebruikers.

ILLUNOX® biedt de trapleuning of balustrade een extra functie: 

door volledige integratie van LED verlichting wordt deze 

omgetoverd tot een functioneel designarmatuur. Geschikt voor 

toepassingen bij:

■ Kantoren

■ Horeca, theaters en bioscopen

■ Trein- en Metrostations

■ Vliegvelden

■ Winkelcentra

■ Parkeergarages

■ Voetgangersgebieden

■ Ziekenhuizen en verzorgingscentra

■ Particuliere woningen

WAAROM ILLUNOX®? 

■ Funchioneel licht in RVS design

■ Doorlopende lichtlijnen

■ Veilige verlichting op loopvlakken

■ Binnen en buiten toepasbaar

■ Keuze uit leuningvorm, lichtsterkte en -kleur

■ Als muurleuning of balustrade toepasbaar

■ Duurzame LED verlichting en materialen

■ Specifiek maatwerk mogelijk

MEER INFORMATIE?

Voor de ondersteuning van ontwerp tot en met implementatie 

kunt u een beroep doen op onze adviseurs. Onze bekwame 

vakmensen kunnen ook de montage van het ILLUNOX® systeem 

verzorgen.

Technische informatie vindt u op www.illunox.com.

ILLUNOX® UITGELICHT

Met ILLUNOX® kan een maatwerk RVS (glas)balustrade of 

muurleuning samengesteld worden voor de meest uiteenlopende 

projecten. Het handgreepprofiel is naar keuze te bepalen in 

vorm en diameter. Op basis van de verlichtingswensen of -eisen 

kan gekozen worden uit de beschikbare verlichtingssterkten en 

-kleuren. In elke LED lijn zijn OSRAM LEDs met hoge kwaliteit 

toegepast. 

De leuningdragers en balusteradapters zijn speciaal ontwikkeld 

om handig in het ILLUNOX® profiel geschoven te worden. Op de 

gewenste posities kunnen deze heel eenvoudig vastgezet worden. 

De lichtlijn wordt daarbij niet onderbroken. Het ILLUNOX® 

systeem is zowel voor binnen als buiten geschikt.
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