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IN THE SPOTLIGHT

N-LINE
In de nieuwe rubriek IN THE SPOTLIGHT lichten we telkens een Norton projectarmatuur uit.
Deze eerste keer staat de N-LINE in the spotlight.

De N-LINE is een  modulair aluminium led profiel dat toepasbaar is als standalone armatuur of in 
lijnconfiguratie. Het profiel kan worden gependeld, tegen het plafond gemonteerd of zoals op de foto als 
inlegarmatuur worden toegepast. 

De N-LINE is leverbaar in diverse lumenstromen en 4 verschillende lengtes. Het profiel is voorzien van 
geïntegreerde led in 3000K of 4000K. Qua afscherming is er een brede keuze: opaal (O), microprismatisch (P) 
of met dubbelparabool hoogglans rooster (H). 
 
Naast de diverse rechte profielen zijn ook 90˚ hoekprofielen leverbaar. Zo kunt u bijvoorbeeld een U-vorm 
samenstellen voor boven een balie of een rechthoek voor boven een vergadertafel. Een pendelset en 
koppelset voor lijnconfiguratie is los verkrijgbaar.

www.norton.nl/n-line

PGX
eigentijds galerij- en portiekarmatuur

Een eigentijds minimalistisch ontwerp met een fraai diffuus lichtbeeld. Dit IP54/IK08 armatuur is voorzien 
van een high level / low level schakeling. Met high level een hoog algemeen lichtniveau, met low level 
is er sprake van optimale oriëntatieverlichting die bijdraagt aan een gevoel van veiligheid. De PGX is 
onderhoudsvrij (sealed for life), eenvoudig te monteren en zorgt voor een drastische verlaging van
energie- en onderhoudskosten.

Highlights PGX
• egale verlichting, hoog rendement
• high level (3,5 W) / low level (<1W) schakeling
• onderhoudsvrije behuizing (sealed for life)
• 50.000 uur L80/B10

www.norton.nl/pgx

NLS-P units nu ook in 12000LM
De NLS-P serie met prismatische lens is nu ook in 12000LM uit voorraad leverbaar. De NLS-P met hoge 
lumenstroom en uitgekiend lichtbeeld (breedstralend of diepstralend) zorgt voor optimale verlichting in 
industrie en logistiek tegen de laagst mogelijke onderhouds- en energiekosten. Geschikt voor nieuwbouw 
en renovatieprojecten. Ook leverbaar met DALI en LiveLink lichtmanagementsysteem. 

 
Bekijk op www.norton.nl de technische specificaties
van de nieuwe uitvoeringen in 12000LM:
4141812016 NLS-PD 84 12000LM 1,48M
4143812016 NLS-PB 84 12000LM 1,48M

LPS-P / LPS-O panelen 
nu ook in uitvoering 60x30

Ons programma design led panelen is uitgebreid met de LPS-P 60x30 en LPS-O 60x30. De 3000K 
uitvoering is leverbaar in 1600LM (P) en 1700LM (O). De 4000 K in 1700LM (P) en 1800LM (O). Ook 
leverbaar met GST 18i3, Dali en/of nood.

Highlights Norton ledpanelen
• 70.000 uur L80/B10 
• Europese productie
•  Microprismatische (P) of opale (O) afscherming
• Uit voorraad leverbaar

www.norton.nl/lps-p 
www.norton.nl/lps-o

NIEUW: AXP-E
zeer budgetvriendelijk waterdicht armatuur

Dé eco led variant van het succesvolle en breed 
toegepaste waterdichte fluorescentie AXP armatuur 
(IP65). De opale afscherming zorgt voor een prettig 
diffuus lichtbeeld. De AXP-E is zeer geschikt voor 
parkeergarages en vochtige ruimten. Bij inschakeling 
direct op 100% lichtsterkte en geen lampwissel nodig 
dankzij de geïntegreerde led. Zeer lage energie- en 
onderhoudskosten en een hoge lichtopbrengst. 

www.norton.nl/axp-e

POLARIS II
ook leverbaar zonder schemerschakelaar

Op veler verzoek is de POLARIS II nu ook leverbaar
zonder schemerschakelaar. Hierdoor is de POLARIS II
nog breder inzetbaar.

www.norton.nl/polaris

NIEUW - online NLS configurator
configureer eenvoudig uw eigen lichtlijn

Met de online NLS configurator stelt u snel uw Norton NLS-P 
lichtlijn samen. In slechts enkele stappen configureert u 
een of enkele lichtlijnen en heeft u direct een overzicht van 
alle benodigde materialen. Van rails en units tot en met de 
ophangbeugels voor uw lichtlijnproject!
 
Op basis van uw keuzes kunt u een PDF downloaden met 
een specificatie per lijn of een PDF met een totaaloverzicht. 

Probeer het nu zelf op www.norton.nl/nls-configurator

Verloopringen voor LDN & EDW downlights
Nieuw in het programma zijn de verloopringen van wit staal die geschikt
zijn voor LDN en EDW downlights.

 LDN EDW

Zo kunt u op eenvoudige wijze oude downlights vervangen door
nieuwe led downlights, ook als de bestaande gatmaat afwijkend is.
De verloopringen zijn leverbaar in Ø 205-270 mm en in Ø 155-205 mm.

Norton aanwezig bij Elektro 2019

Van 24 tot en met 26 september vindt in de 
Beursfabriek in Nieuwegein Elektro 2019 plaats. 
Uiteraard is Norton hier ook aanwezig.
Bezoek onze stand en kom alles te weten
over de nieuwste producten zoals bijvoorbeeld
LPS panelen Tunable White met Casambi 
aansturing.

We heten u graag welkom!

Vakantieperiode
Norton is de hele zomerperiode geopend.
We zijn dus op werkdagen gewoon bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur bereikbaar om u van dienst te zijn. 

Projectreferentie
maatwerk voor regiokantoor Stedin, Utrecht

Stedin renoveerde haar regiokantoor met Norton LED-verlichting naar huidige kwaliteits- en 
duurzaamheidseisen met als resultaat een stevig A++ energielabel. Stedin zocht naar een LED oplossing 
die volledig geïntegreerd kon worden in deze klimaatplafonds. Norton leverde deze maatwerkoplossing.

Zij besparen tot 75% energie en voldoen aan de huidige kwaliteits- en duurzaamheidseisen met als 
resultaat een stevig A++ energielabel. Lees hier meer.

Het team van Norton 

wenst u een prettige 

vakantie.
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