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LED CONTOUR VERLICHTING 

MAAKT UW MERK ZICHTBAAR

Voeg krachtige visuele kenmerken toe in uw bedrijfskleuren en vergroot de zichtbaarheid van uw luifel en shop met 
Bever Innovations’ populaire LED Contourverlichting. Deze kant-en-klaar samengestelde en waterdichte buizen 

zijn direct klaar voor installatie.

Bever Innovations is expert in het installeren van LED contourlijnen op shops en luifels. Door voor deze LED Tubes 
en LED Lines te kiezen, creëert u snel een verwelkomende contourlijn. Met zeer laag energiegebruik en nog lagere 
onderhoudskosten als bijkomend voordeel.

De ideale oplossing voor iedere toepassing

Toepassing Contour Led Tube 30 Contour Covelight 2 Contour Covelight Slim

Luifel contouren X
Prijzenbord contouren X
Kleur indien niet verlicht X
Gebruik buiten X X X
Gebruik binnen X X
Overkapping verlichten X
Dakranden verlichten X
Gevels verlichten X  (geen kleur) X  (geen kleur)
Smalle plaatsen 
accentueren X

Kenmerken Contour Led Tube 30 Contour Covelight 2 Contour Covelight Slim

Zeer helder X X
Ter plaatse in te korten X X

Contour: 

Een luifel is een zeer belangrijk onderdeel van uw tankstation. 
Creëer een visueel aantrekkelijk omgeving waar klanten zich wel-

kom en veilig voelen.

ISO 9001-2015: Bever Innovations’ producten zijn ontwikkeld en 
worden geproduceerd volgens de ISO 9001-2015 richtlijnen en vol-
doen aan de hoogste standaarden qua veiligheid en betrouwbaarheid 
in de petrol retail markt.
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Contour LED Tubes geven tankstations wereldwijd een elegant en aantrekkelijk aanzien. De gepatenteerde en ro-
buuste profielen worden geleverd in lange lengtes en zijn het voorkeurssysteem van zowel lokale als internatio-

nale oliemaatschappijen. 

Eigenschappen
• Kleur zichtbaar bij daglicht: ook in uit-stand
• Een uniek, eenvoudig te installeren systeem
• Groot profiel met een diameter van 30 mm voor maximale zichtbaarheid
• Lange onderhoudsvrije levensduur: 10 jaar
• Veilig aan te raken zonder risico op schokken
• Tot 90 meter lengte op slechts één voeding
• Instelbare lengtes beschikbaar, inkortbaar om de 55 mm
• Geproduceerd van recyclebare materialen en 
• Wereldwijd leverbaar
• Buiten toepasbaar: IP66

Toepassingen
• Tankstation luifels en shops
• Prijzenborden

CONTOUR LED TUBE 30 
Brede LED buisprofielen

Covelight Large 2 LED verlichting geeft een natuurlijke witte kleur aan luifels, overkappingen en muren. Het is 
eenvoudig te installeren in zowel nieuwbouw- als verbouwtoepassingen. De gecoëxtrudeerde behuizing spreidt 

het licht en beschermd de lichtbron wat de levensduur verlengd. Dit vermindert onderhoudskosten, verkort de terug-
verdientijd en vergroot de energiebesparing.

Eigenschappen
• Eenvoudige installatie
• Lichtgewicht armatuur
• Gelijkmatige verlichting van de overkapping
• Beschikbaar in kleurtemperatuur 3500K en 5000K
• Vereist 24 VDC voeding

Toepassingen
• Opslagruimten, carwashes en koelingen
• Alternatief voor Luci Series op kleine en lage luifels
• Verlichten van overkappingen
• Uitlichten van gevels
• Buiten toepasbaar: IP66

CONTOUR COVELIGHT 2 
De fluoriserende LED buitenverlichting voor binnen en buiten
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Covelight Slim brengt natuurlijke witte verlichting onder smalle luifels en accenten op nauwe plaatsen. Het is de 
ideale vervanger van T4 en T5 tl-lampen.

Eigenschappen
• Kan ter plaatse op maat gemaakt worden
• Snel en eenvoudig te installeren
• Smal, lichtgewicht en eenvoudig armatuur
• Verlicht gelijkmatig
• Vereist een 12 VDC voeding
• Beschikbaar in kleurtemperatuur 3500K en 5000K

Toepassingen
• Overkappingen uitlichten
• Smalle plekken verlichten
• Buiten toepasbaar: IP66

CONTOUR COVELIGHT SLIM 
Flexibele lijnverlichting voor binnen en buiten
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Bever Innovations B.V.
Techniekweg 2  |  4301 RT Zierikzee
Nederland

Tel +31(0)111 74 54 00
info@beverinnovations.com
www.beverinnovations.com
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