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SOLO-S LED
nu ook in 2000lm
De SOLO-S LED is nu ook leverbaar in een 2000lm
uitvoering in 3000K en 4000K. Dit bekende Norton
opbouwarmatuur met haar slanke vormgeving is een
decoratief armatuur dat zeer geschikt is voor
kantoorruimtes en gependeld boven balies.
Highlights SOLO-S LED
• uitstekend lichtbeeld
• hoge lumen/Watt verhouding
• 50.000 u L80/B10
• bij uitstek geschikt voor renovatie

Bekijk hier de technische specificaties:
271512895 SOLO-S LED 83 2 2000LM
271512896 SOLO-S LED 84 2 2100LM

www.norton.nl/solo-s-led

terug naar inhoud

HLV-A / HLK-A
ook in zwart
Het assortiment spots is uitgebreid met de 30˚ kantelbare HLK-A en de vaste HLV-A spot.
Deze spots in zwart, wit en chroomgeborsteld zijn een stijlvolle toevoeging voor elk interieur. Ze zijn
geschikt voor zowel halogeen als ledbronnen. De HLK-A en HLV-A worden geleverd met lamphouder:
GX5.3 exclusief trekontlasting of GU10 inclusief trekontlasting. Voor het eenvoudig wisselen van de lamp
zijn de spots voorzien van een bajonetsluiting.
Highlights HLK-A en HLV-A inbouwspots
• 30˚ kantelbaar (HLK-A) of vast (HLV-A)
• met GX5.3 of GU10 lamphouder
• leverbaar in wit, zwart en chroomgeborsteld
• eenvoudig te monteren (bajonetsluiting)
Combineer de inbouwspot met een ledlamp en
bespaar gemakkelijk en snel op uw energieverbruik.

HLK-A

HLV-A

www.norton.nl/hlk-a
www.norton.nl/hlv-a

terug naar inhoud

IN THE SPOTLIGHT

Uitbreiding LPS-O / LPS-P ledpanelen
extra lumenoutput 60x60
Het brede standaardprogramma 60x60 LPS-O en LPS-P (UGR <19) panelen is uitgebreid met uitvoeringen
met een lumenoutput van 4000lm (LPS-O) en 3800lm (LPS-P). Uit voorraad leverbaar, met of zonder GST.
Highlights Norton LPS-O / LPS-P
•
egaal lichtbeeld
•
50.000 uur L90/B50
•
tot 125lm/W
•
Europese productie
•
uit voorraad leverbaar
Bekijk op de website alle nieuwe uitvoeringen.
Compleet assortiment led panelen
Met een zeer ruime keuze in lumen, afmetingen, afschermingen, kleurtemperatuur en
montagemogelijkheden biedt Norton een lichtoplossing voor elk project. Klik hier voor ons complete
assortiment led panelen.
www.norton.nl/lps-o
www.norton.nl/lps-p

terug naar inhoud

Label C?! Daar begint het pas mee!
Webinar
Op 4 maart jl. organiseerden we vanuit het samenwerkingsverband
Samen Dromen, Durven, Doen van Hanzestrohm, Famostar en
Norton het webinar ‘Label C?! Daar begint het pas mee!’.
Tijdens dit webinar gaven we vanuit een praktisch oogpunt onder
andere duidelijkheid over de verplichting voor kantoorgebouwen
om per 1 januari 2023 te voldoen aan minimaal Energielabel C.
Wat betekent dit nu precies voor de installateur of gebouwbeheerder? Hoe sta je er nu voor en hoe kun je snel stappen
zetten?
Heeft u niet deel kunnen nemen aan het webinar maar wilt u wel
graag meer informatie over de mogelijkheden rondom Label C?
Neem dan contact met ons op.
terug naar inhoud

Long life batterijen
voor noodverlichting
Norton past extreem duurzame long life batterijen toe in haar armaturen met geïntegreerde
noodverlichting. Long life batterijen passen in een duurzame en circulaire economie. Dankzij
deze batterijen wordt het vervangingsmoment uitgesteld en zijn er lagere onderhoudskosten.
Bovendien zijn ze beter bestand tegen lage en hoge temperaturen en houden ze hun
energie beter vast.
Kortom: minder onderhoud, lager energieverbruik en een langere levensduur.
terug naar inhoud

IN THE SPOTLIGHT

CDC LKQ Fource duurzaam verlicht
projectreferentie
In Berkel en Rodenrijs is het centrale distributiecentrum (CDC) van LKQ Fource Automotive gerealiseerd.
Het CDC van ruim 50.000 m2 – waarvan 2.400 m2 kantoor en 49.000 m2 magazijnruimte – is BREAAM
excellent gecertificeerd.
CDC uitgelicht met Norton buitenarmaturen
De parkeerplaatsen zijn voorzien van de KFA LED kofferarmaturen. De 56 dockshelters, aansluitende
laadkuilen en rijbanen worden verlicht met de asymmetrische SWL-A schijnwerpers.
Warehouse voorzien van Norton WDO
In de ruimte met het volautomatische orderpicksysteem in het volledig geautomatiseerde warehouse is
gekozen voor het waterdichte WDO armatuur. In deze ruimte kan men volstaan met oriëntatieverlichting die
tijdens onderhoud per machinegebied kan worden aangestuurd naar volledige verlichting.
Lees hier de volledige projectreferentie.

terug naar inhoud

CRB-N LED
nu ook met corridor functie
De CRB-N LED serie wordt uitgebreid met een uitvoering met corridor functie (BSC). Een ideale standalone
oplossing voor energiebesparing bij renovatie en nieuwbouw, voor trappenhuizen, gangen en algemene
binnenruimten in bijvoorbeeld de zorg en appartementencomplexen.
Kenmerken CRB-N LED BSC
• brandt standaard op 10%, bij detectie naar 100%
• sensor instelbaar (nalooptijd / bereik)
• in 3000K en 4000K
• in ø388 (1500lm) en ø492 (2100lm)
• 50.000 uur L90/B50
De CRB-N LED BSC is vanaf medio mei uit voorraad leverbaar.
www.norton.nl/crb-n-led

terug naar inhoud

Technohub Woerden
extra stimulans
De TechnoHUB is een praktijkcentrum in Woerden
waar basisschoolleerlingen, middelbare scholieren
en MBO-studenten kennis kunnen maken met de
nieuwste techniek.
Het centrum richt zich onder andere op installatie
en elektrotechniek, bouw, metaal, robotica en
transport. Ook medewerkers van regionale
bedrijven en zij-instromers kunnen zich in de
TechnoHUB verder ontwikkelen.

TechnoHub is een initiatief van Woerdens Techniek
Talent (WTT), een samenwerkingsverband van
technische bedrijven en onderwijsinstellingen in
het Groene Hart. Al ruim tien jaar maakt WTT
jongeren enthousiast voor technische beroepen.
Doel: het tekort aan technisch geschoold personeel
terugdringen.
Als Norton dragen wij dit initiatief een warm hart toe
en hebben de verlichting voor de praktijklokalen ter
beschikking gesteld.

terug naar inhoud

KFA LED
amber / 2200K
De KFA LED serie kent u als een hoogwaardige serie buitenarmaturen met helder wit licht. Deze serie
wordt uitgebreid met een model met amber kleurig licht voor toepassingen waar een warme lichtkleur de
voorkeur heeft, zoals in landelijke gebieden.
Kenmerken KFA LED amber
• 2200K (oranje lichtkleur)
• 100.000 uur L90/B10
• 2700lm
• breedstralende lens
• CRI >70
• toepasbaar tussen 4 – 7 meter
Nieuwe accessoire voor buitenarmaturen
Een opzetstuk is opgenomen in ons assortiment voor
toepassing op masten met een maximale topmaat van 76 mm.
9120390, OPZETSTUK KF-/PTA ANTR 60-76MM
www.norton.nl/kfa-led

terug naar inhoud

Norton team
update
Ed Fouchier: accountmanager West
Ons buitendienst team
hebben wij versterkt met
Ed Fouchier. Ed is verantwoordelijk voor rayon
West-Nederland. Hij heeft
jarenlange ervaring binnen
de verlichtingsbranche en
zal onze klanten in West-Nederland van advies
dienen ten aanzien van het Norton assortiment.
Ed heeft brede kennis en ervaring ten aanzien
van lichttechniek, ledproducten en –systemen,
smart lighting en biodynamische verlichting.

Joke Hoekstra met pensioen
Op 31 maart hebben we afscheid genomen van
Joke Hoekstra, ruim 28 jaar het vertrouwde gezicht
op onze binnendienst. Met haar 65 jaar gaat zij
genieten van haar pensioen. Ze is die dag in het
zonnetje gezet en heeft vele kaarten, bloemen
en presentjes mogen ontvangen van collega’s en
klanten. Ze heeft volop genoten van de waardering
die ze op deze manier heeft ontvangen.

Zijn gegevens zijn:
Ed Fouchier
E efouchier@spaapen.nl
M 06 - 15 38 24 83
We heten hem van harte welkom in het team
en wensen hem succes.
terug naar inhoud

Norton Lichtcatalogus
editie 2021 beschikbaar
De Norton Lichtcatalogus 2021 is uit. Deze geheel vernieuwde editie
biedt een uitgebreid overzicht van het brede en duurzame Norton
armaturenprogramma, inclusief maar liefst twaalf nieuwe series.
Naast informatie over onze led producten vindt u in deze lichtcatalogus
ook informatie over onze dienstverlening. Zo kunnen wij u van advies
dienen bij de keuze voor uw project. Of het nu gaat om standaard
basisverlichting, maatwerk, Smart Lighting of voldoen aan criteria
zoals Energielabel C of BREEAM. Een lichtadvies is vaak al binnen
24 uur mogelijk.
Download de Norton lichtcatalogus 2021 hier
of vraag een gedrukt exemplaar aan.

Meld je hier af voor de nieuwsbrief Norton Lichtinnovaties
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