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NIEUW! 
Groene Led bouwbewakingslamp 
100W - 10.000 LM KL1 +
D&N sensor (55919) 

Groene Led bouwbewakingslamp 
300W - 30.000 LM KL1 +
D&N sensor (55920) 

GROEN LICHT IS GOED ZICHT 
Wat kunt u verwachten? 
Met deze nieuwe editie van Topdeals biedt lvana 
bouwplaats verlichting tijdens lastige klussen waarbij 
goed zicht van belang is. In deze tweede editie van 
dit nieuwe actieblad vindt u onder meer een brede 
selectie (LED) bouwlampen. De keuze voor groene 
lvana LED verlichting is daarbij zeer aan te raden. 
Groene LED is namelijkvriendelijkervoorde 
omgeving: minder lichtvervuiling. minder hinder voor 
buren, beter voor flora en fauna en comfortabeler 
voor beveiligingssurveillanten. In het donker zijn de 
ogen van de surveillant gewend aan minder licht. 
Plots in een lichte omgeving stappen is dan zeer 
onaangenaam. Met groen Licht heeft de surveillant 
hier geen last van en blijven potentiële inbrekers 
onverhinderd goed zichtbaar. 

Bovendien heeft groene LED 
verlichting een milieuvriendelijke 
uitstraling. Letterlijk en figuurlijk. 

Wilt u uw oude witte of oranje 
bouwplaats verlichting vervangen? 
Dan kan dit goed met de groene LED 
straatverLichtingsarmaturen. 
Naast LED bouwplaats verlichting vindt 
u in deze nieuwste editie uiteraard nog
veel meer mooie aanbiedingen, welke
aan u worden gepresenteerd in een
duidelijk overzicht per pagina. 
Blader er eens rustig doorheen
en ontdek de vele spectaculaire

aanbiedingen die deze nieuwe editie 
van Topdeals rijk is. U kunt profiteren 
van kortingen die kunnen oplopen tot 
boven de 50%! Voor vragen of advies 
over de inhoud van dit actieblad kunt 
u altijd contact opnemen via: 
info@ivana.com
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Voor profs en perfectionist
en!

VERKOOP@VANDIJK.COM

0522 - 25 28 47

Meppel

Hoogeveen

Emmen

Blankenstein 210
7943 PG

Stephensonstraat 39a
7903 AS

Phileas Foggstraat 73
7825 AW

Wij zijn ook via WhatsApp bereikbaar!

06 - 823 156 45

VANDIJK.COM


