COMMUNICATIE MET IMPACT

LICHTBAKKEN
EN LED VERLICHTING

Communication Partners is de ‘totaalfabrikant’ voor Sign, Interieur en Expo. Naast
eigen productie voorzien wij onze klanten van documentatie, onderbouwde offertes,
technische uitleg en training. Of je nu een lichtreclame, LED verlichting of digital
signage oplossing nodig hebt, bij ons ben je aan het juiste adres.
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Lichtbakken
Lichtbakken zijn er in vele soorten en maten.
Van gevellichtbakken tot uitsteekbakken en van
lantaarnpaalbakken tot modelbakken. In elke
gewenste RAL-kleur gepoedercoat en voorzien
van LED verlichting.

Textielframes
Enkelzijdige en dubbelzijdige textielframes
voor het makkelijk verwisselen van doeken
met aangestikte pees. Inclusief ledverlichting op
achterwand of in de zijkanten. Ook leverbaar
als bouwpakket!

Doekbakken
Voor de grotere formaat bakken bieden wij
PVC Backlit doekbakken aan. Dit zijn bakken die
verlicht zijn en waar je tot een hoogte van
4800mm naadloos een doek kunt inspannen,
te voorzien van print of folie.

Zuilen
Zuilen zijn er in vele soorten en maten. Recht of
ovaal, verlicht of onverlicht, brute, geanodiseerd
of RAL gemoffeld, doorgestoken letters of modellen.
Ook een fundering uitwerken is mogelijk.

Lichtkoven
Voor het uitlichten van borden en teksten leveren wij lichtkoven met op maat gemaakte steunen,
3 verschillende soorten LED verlichting, zodat er gekozen kan worden voor 4, 8 of 12m uitlichting. Ook

LICHTRECLAME

optioneel met buisframebeugels 42mm/48mm leverbaar.

Doosletters
Wij leveren alle soorten doosletters, van acrylaat letters met ingegoten LED’s tot aluminium doosletters.
Uitsluitend montageklaar geleverd op een frame of constructie.

Aluminium frames
In onze werkplaats maken wij aluminium of stalen frames volgens een aangeleverde of door ons
ontworpen tekening. Van montagedeksel tot gelast kokerframe en gemoffeld in de gewenste ral kleur.

LED Modules
Egale uitlichting is voor ons de basis van een goed verlicht product. Voor iedere toepassing hebben wij de juiste
oplossing. Met onze 3 modules kunnen wij 95% van alle
lichtobjecten uitlichten.

IPLED2-W160

IPLED1-W175

IPLED1-HP

Achterwandverlichting
VERLICHTINGSMODULES

Wij hebben meerdere modules die geschikt zijn voor
de achterwandverlichting. Deze LED modules met een
lichtbundel van 120-175 graden pas je toe als er een
egale uitlichting of lichtsterkte gewenst is of als er een
bepaald patroon of vorm gevolgd moet worden.

Zijkantverlichting
Voor het uitlichten van wanden, frames en bepaalde
oppervlaktes tot max. 3000mm hoogte hebben wij
verschillende modules die in de randen geplaatst
kunnen worden. Dit zijn krachtige LED modules,
die een smalle lichtbundel hebben van 15 graden.

LED Strips
Rollen flexibele LED strips zijn buigzaam en daardoor multi
functioneel toepasbaar. Deze indoor oplossing wordt veel gebruikt
voor interieur- en standbouw, maar is ook zeer geschikt voor
frees- en doosletters die binnen worden geplaatst.

LED Rasterframes
Wij bieden een complete Plug & Play oplossing voor het plaatsen
of vervangen van verlichting in een object of lichtbak. Wanneer de
breedte, diepte en hoogte bij ons bekend is, kunnen wij direct de
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JAAR GARANTIE OP SMD LED MODULES

WAARVAN ZELFS 2 JAAR ALL-INCLUSIVE

ALL-INCLUSIVE GARANTIE GELDT VOOR ELKE LOCATIE IN Europa

IP LED biedt u de eerste 2 jaar een unieke all-inclusive garantie
in Europa. Mocht er binnen 2 jaar onverhoopt een probleem
ontstaan met onze LED verlichting, dan vervangen wij deze voor
u op elke locatie in Europa.
In totaal geven wij 7 jaar garantie. Binnen deze periode ontvangt
u kosteloos vervangende LED modules bij uitval.
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Garantie
Wij bieden jou een unieke 2 jaar ALL-INCLUSIVE garantie voor heel
Europa. Zijn de materialen op de juiste manier geïnstalleerd en ontstaat
er onverhoopt een probleem binnen 2 jaar na plaatsing met onze LED
verlichting, dan vervangen wij deze kosteloos op elke gewenste locatie in
Europa. In totaal geven wij 7 jaar garantie op onze LED modules. Binnen
deze periode ontvang je kosteloos vervangende LED modules bij uitval.
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LED VERLICHTING

kosten voor het complete LED Rasterframe opgeven.

PROJECTEN LICHTRECLAME
TRAPRENOVATIE NEDERLAND

Digital Signage Software
De software is eenvoudig in gebruik. Door de handige templates kan
iedereen zelf campagnes ontwerpen, publiceren en beheren. Om jouw
campagne te verrijken zijn apps beschikbaar. In de IP Digital Signage
software is een app platform geïntegreerd. Met deze apps kun je
binnen ons platform extra functionaliteiten toevoegen aan jouw
campagnes. Het platform groeit continu en er worden maandelijks
nieuwe en innovatieve apps toegevoegd waardoor het gebruik van onze
software een extra dimensie krijgt.

DIGITAL SIGNING
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LCD Displays

IPhone Style Kiosk

Voor iedere situatie de juiste
hardware oplossing
Om altijd de juiste oplossing te kunnen bieden voor onze klanten leveren
wij hardware van diverse fabrikanten. Wij kopen direct bij de fabrikant,
waardoor je verzekerd bent van de scherpste prijs en de nieuwste modellen. Daarnaast hebben wij eigen fabricage van IPhone Style Kiosken,
All-in-one displays, specials en mediaplayers.

Wij leveren professionele hardware
van o.a. de volgende merken
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