Algemene informatie

General information

De armaturen in de Trapezio serie
kenmerken zich door hun trapeziumvormige lichtkappen.

The fixtures in the Trapezio series
are characterised by their trapezium
shaped diffuser.

Natuurlijk doet u dit gelijk denken
aan de eeuwenoude pyramides in
Egypte, die de tand des tijds ruim
hebben doorstaan.

Off course this reminds you
immediately of the ancient pyramids
in Egypt who have endured the
ages.

Deze armaturen zijn volledig
vervaardigd uit polycarbonaat,
waardoor ze slagvast zijn.

All plastic parts of these fixtures are
polycarbonate, which makes them
vandal resistant.

Ook kenmerkend voor deze serie is
dat de lichtkap niet vastgeschroefd
wordt op het onderhuis, maar door
een esthetisch vormgegeven rand
evenredig gedrukt wordt op het
onderhuis. De schroeven worden
vernuftig uit het zicht gebracht door
afdekkapjes.
De rand bepaalt tevens de kleur.

You will find that the diffuser is not
screwed to the housing, but is
pushed to the housing by a
decorative bezel. In this way the
diffuser is pushed equally to the
housing. The screws are cleverly put
out of sight by cover caps.
The bezel is also the part that
determines the color of the fixture.

Deze armaturen zijn vooral bedoeld
voor publiek toegankelijke locaties,
zoals woningbouw en utiliteit. Maar
laat u, u vooral niet tegenhouden in
uw creativiteit !

Mainly you will find these fixtures in
places where there are many
people, like residential areas and
offices. But please let creativity be
your guide !

Wij hechten veel waarde aan de
beleving van de gebruiker. Daarom
creëren wij producten met de
gebruiker als vertrekpunt. Geef
daarom ook vooral uw feedback,
zodat we dit kunnen meenemen in
de verdere ontwikkeling van deze en
andere verlichtingsarmaturen

The way the user experiences things
is embedded in our genes. That is
why we create products with the
user as a starting point. Please
inform us with your feed-back, in
order for us to implement this in the
further development of these and
our other fixtures.

Materiaalsoort:
Lichtkap:
Reflectorplaat:
Toepassing:
Lichtbronnen:

Material:
Diffuser:
Reflector:
Application:
Lightsources:

PC
opaal of zandhelder
metaal of aluminium
binnen en buiten
PL of LED

Voor alle uitvoeringen, zie onze
prijslijst.
Madame Curiestraat 24
NL - 3316 GN Dordrecht
Tel. +31 78 6543 111
www.multicare.eu

PC
opal or frosted clear
metal or aluminium
indoors and outdoors
TC or LED

For all our versions, please check
our pricelist.

TRAPEZIO SERIE(S)

by MULTICARE

PERLA P1
Met zijn stijlvolle vormgeving past deze
armatuur naadloos in achterpaden en op
schuren. Maar ook bij voordeuren van
laagbouw woningen is deze armatuur
uitstekend in zijn element.
De Perla P1 kan geleverd worden met PL
lampen of LED.

by MULTICARE

Opalen of zandheldere lichtkap
Opal or frosted clear diffuser

With its stylish design this fixture will find its
way in alleyways or on sheds. But never be
surprised if you will find this fixture also
attractive when it’s situated next to a front
door.
The Perla P1 can be supplied with TC
lamps or LED.

Materiaal behuizing
Material housing
Kleur
Color
Beschermingsgraad
Ingress

Polycarbonaat
Polycarbonate
Wit | White RAL 9010
Grijs | Grey RAL 7035
Zwart | Black RAL 9006
IP 55

Lengte / diameter
Length / diameter

260 mm.

Breedte
Width

130 mm

Hoogte
Heighth

100 mm.

Inbouw | Recessed

Lengte / diameter
Length / diameter

--

Breedte
Width

--

Hoogte
Heighth

--

Slagvast
Vandal resistance

IK 10 / SKG-KE 571

Brandwerendheid ‘F’
Fire resistance ‘F’

Ja
Yes

Gloeidraad IEC695-2-1
Glow wire IEC695-2-1

850º C. 5 sec

Madame Curiestraat 24
NL - 3316 GN Dordrecht
Tel. +31 78 6543 111
www.multicare.eu

Uitvoeringen | Versions

Lichtsensor
Noodfunctie
Bewegingsmelder
Geen doorvoerbedrading
Light Switch
Emergency
Movement detector
No through put wiring

Zie onze prijslijst voor alle uitvoeringen
Please see our price-list for all versions

TRAPEZIO SERIE(S)

Opbouw | Surface mounted

SMERALDO S1
Met zijn stijlvolle vormgeving past deze
armatuur naadloos in trappenhuizen,
gangen en op galerijen. Maar ook bij
voordeuren van laagbouw woningen is
deze armatuur uitstekend in zijn
element. De Smeraldo S1 kan geleverd
worden met PL lampen of LED.
With its stylish design this fixture will
find its way in stairwells and corridors.
But never be surprised if you will find
this fixture also attractive when it’s
situated next to a front door. The
Smeraldo S1 can be supplied with TC
lamps or LED.

Materiaal behuizing
Material housing
Kleur
Color
Beschermingsgraad
Ingress

by MULTICARE

Opalen lichtkap
Opal diffuser

Polycarbonaat
Polycarbonate
Wit | White RAL 9010
Grijs | Grey RAL 7035
Zwart | Black RAL 9006
IP 55

Lengte / diameter
Length / diameter

260 mm.

Breedte
Width

260 mm

Hoogte
Heighth

100 mm.

Inbouw | Recessed

Lengte / diameter
Length / diameter

--

Breedte
Width

--

Hoogte
Heighth

--

Slagvast
Vandal resistance

IK 10 / SKG-KE 571

Brandwerendheid ‘F’
Fire resistance ‘F’

Ja
Yes

Gloeidraad IEC695-2-1
Glow wire IEC695-2-1

850º C. 5 sec.

Madame Curiestraat 24
NL - 3316 GN Dordrecht
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www.multicare.eu

Uitvoeringen | Versions

Lichtsensor
Noodfunctie
Bewegingsmelder
Geen doorvoerbedrading
Light Switch
Emergency
Movement detector
No through put wiring

Zie onze prijslijst voor alle uitvoeringen
Please see our price-list for all versions

TRAPEZIO SERIE(S)

Opbouw | Surface mounted

SMERALDO S2
Met zijn stijlvolle vormgeving past deze
armatuur naadloos in lifthallen en
toegangshallen. Maar ook in
containerruimtes is deze armatuur
uitstekend in zijn element.
De Smeraldo S2 kan geleverd worden
met PL lampen of LED.
With its stylish design this fixture will
find its way in front of an elevator door
or an entry of a building. But never be
surprised if you will find this fixture also
attractive when it’s situated in a storage.
The Smeraldo S2 can be supplied with
TC lamps or LED.

Materiaal behuizing
Material housing
Kleur
Color
Beschermingsgraad
Ingress

by MULTICARE

Opalen lichtkap
Opal diffuser

Polycarbonaat
Polycarbonate
Wit | White RAL 9010
Grijs | Grey RAL 7035
Zwart | Black RAL 9006
IP 55

Lengte / diameter
Length / diameter

320 mm.

Breedte
Width

320 mm

Hoogte
Heighth

120 mm.

Inbouw | Recessed

Lengte / diameter
Length / diameter

--

Breedte
Width

--

Hoogte
Heighth

--

Slagvast
Vandal resistance

IK 10 / SKG-KE 571

Brandwerendheid ‘F’
Fire resistance ‘F’

Ja
Yes

Gloeidraad IEC695-2-1
Glow wire IEC695-2-1

850º C. 5 sec.

Madame Curiestraat 24
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Tel. +31 78 6543 111
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Uitvoeringen | Versions

Lichtsensor
Noodfunctie
Bewegingsmelder
Geen doorvoerbedrading
Light Switch
Emergency
Movement detector
No through put wiring

Zie onze prijslijst voor alle uitvoeringen
Please see our price-list for all versions

TRAPEZIO SERIE(S)

Opbouw | Surface mounted

TOPAZIO T1
Met zijn stijlvolle vormgeving past deze
armatuur naadloos op galerijen en
portieken. Maar ook bij voordeuren van
laagbouw woningen is deze armatuur
uitstekend in zijn element.
De Topazio T1 kan geleverd worden
met PL lampen of LED.
With its stylish design this fixture will
find its way in corridors of apartment
buildings. But never be surprised if you
will find this fixture also attractive when
it’s situated next to a front door.
The Topazio T1 can be supplied with TC
lamps or LED.

Materiaal behuizing
Material housing
Kleur
Color
Beschermingsgraad
Ingress

by MULTICARE

Opalen of zandheldere lichtkap
Opal or frosted clear diffuser

Polycarbonaat
Polycarbonate
Wit | White RAL 9010
Grijs | Grey RAL 7035
Zwart | Black RAL 9006
IP 55

Lengte / diameter
Length / diameter

260 mm.

Breedte
Width

130 mm

Hoogte
Heighth

100 mm.

Inbouw | Recessed

Lengte / diameter
Length / diameter

--

Breedte
Width

--

Hoogte
Heighth

--

Slagvast
Vandal resistance

IK 10 / SKG-KE 571

Brandwerendheid ‘F’
Fire resistance ‘F’

Ja
Yes

Gloeidraad IEC695-2-1
Glow wire IEC695-2-1

850º C. 5 sec.

Madame Curiestraat 24
NL - 3316 GN Dordrecht
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Uitvoeringen | Versions

Lichtsensor
Noodfunctie
Bewegingsmelder
Geen doorvoerbedrading
Light Switch
Emergency
Movement detector
No through put wiring

Zie onze prijslijst voor alle uitvoeringen
Please see our price-list for all versions

TRAPEZIO SERIE(S)

Opbouw | Surface mounted

TOPAZIO T2
Met zijn stijlvolle vormgeving past deze
armatuur naadloos in gangen en op
buitengevels. Maar ook bij
garagedeuren is deze armatuur
uitstekend in zijn element.
De Topazio T2 kan geleverd worden
met PL lampen of LED.
With its stylish design this fixture will
find its way in corridors and on
frontages. But never be surprised if you
will find this fixture also attractive when
it’s situated on garages.
The Topazio T2 can be supplied with TC
lamps or LED.

Materiaal behuizing
Material housing
Kleur
Color
Beschermingsgraad
Ingress

by MULTICARE

Opalen lichtkap
Opal diffuser

Polycarbonaat
Polycarbonate
Wit | White RAL 9010
Grijs | Grey RAL 7035
Zwart | Black RAL 9006
IP 55

Lengte / diameter
Length / diameter

320 mm.

Breedte
Width

160 mm

Hoogte
Heighth

120 mm.

Inbouw | Recessed

Lengte / diameter
Length / diameter

--

Breedte
Width

--

Hoogte
Heighth

--

Slagvast
Vandal resistance

IK 10 / SKG-KE 571

Brandwerendheid ‘F’
Fire resistance ‘F’

Ja
Yes

Gloeidraad IEC695-2-1
Glow wire IEC695-2-1

850º C. 5 sec.
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Uitvoeringen | Versions

Lichtsensor
Noodfunctie
Bewegingsmelder
Geen doorvoerbedrading
Light Switch
Emergency
Movement detector
No through put wiring

Zie onze prijslijst voor alle uitvoeringen
Please see our price-list for all versions

TRAPEZIO SERIE(S)

Opbouw | Surface mounted

