KEMPEN
Dit strak vormgegeven, moderne armatuur is
toepasbaar in wijken en projecten met
diverse (bouw)stijlen.

Zhaga

IK10

IP65

Ambachtelijk werk en traditie wordt gecombineerd met moderne,
vernieuwende lichttechnieken en duurzame materialen. DE NOOD vindt
u terug in veel gemeentes, bij koninklijke paleizen en monumentale
panden, maar ook bij moderne villa’s en buitenhuizen. Een uniek bedrijf
met een prachtige collectie straat- en buitenverlichting die behoort tot
de absolute top in haar segment.

Moderne
lichttechnieken

SmartCity
Ready

Gemaakt in
Nederland

DE NOOD voorziet alle armaturen (oud en

Dynamisch dimmen, bewegingssensoren,

Hollandse degelijkheid en oer-Hollandse

nieuw) van de laatste led-lichttechnieken.

extra sfeer met RGBW (multicolor)

producten. De combinatie van

Zo krijgt u de beste lichtbron,

verlichting, op afstand besturen, veilig

vakmanschap, ambacht en moderne

lichttechniek en lichtopbrengst voor uw

werken voor hulpdiensten: met Zhaga

technieken zorgt voor absolute

situatie.

bent u overal op voorbereid.

topkwaliteit.

TELEFOON: 0118-657585 MAIL: INFO@DENOOD.NL WEB: WWW.DENOOD.NL
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KEMPEN
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Materiaal

roodkoper

Materiaal onderstel

RVS

Gewicht

8,4 kg

Beglazing

helder polycarbonaat

Toepassing

buitengebruik

Opzetmaat

50 mm

402.8

Lichttechniek
571.5
672.5

Garantie

Zhaga

IK10

conventioneel, FastFlex,
NU-led, ND-led
30 jaar op constructie

IP65

230.5

DE NOOD ontwerpt en produceert met de circulaire gedachte voorop.
P 51x43

Armaturen gaan een leven lang mee, maar ze zullen ooit vervangen moeten
worden. Als het zover is, kunnen oude armaturen verwerkt worden tot nieuwe
grondstoffen. Geen afval, maar hergebruik!

Benaming:

18.50.002 sam Kempen + onderstel

Model:

18.50 Kempen

TD Altena

3-11-2015

Massa:

OPTIES

N/A

G:\Tekenkamer\11 armaturen\18.50 Kempen\18.50.002 sam kempen.idw
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Datum

Get:

DE NOOD BV
ARNESTEINWEG 38
4338 PD MIDDELBURG
TEL. 0118 - 657585
FAX 0118 - 657580

Beglazing 3
» Gepareld
» Opaal wit
» Gematteerd

Tolerantie
tenzĳ anders
Scherpe kanten
vermeld
0,5mm 0,2:0,5 breken

Tekeningnummer:

COPYRIGHT

DE NOOD

ARNESTEINWEG 38

2

Formaat:

A4

BV

MIDDELBURG

1

Lakken:
» Geheel of gedeeltelijk in iedere
gewenste kleur
» Binnen- en/of buitenzijde

Vergulden, verzilveren of verchromen
» Diverse onderdelen
Additioneel
» Verouderen (op natuurlijke wijze laten
verweren) van de armatuur
» Mogelijkheden tot personaliseren van de
armatuur door bijvoorbeeld straatnaam,
gemeentewapen, etc.
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