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Wanneer een aluminium led strip profiel gebruiken? 
Als u led strips noodgedwongen in het zicht moet monteren, ziet u alle afzonderlijke leds branden. Dat is natuurlijk 
niet de bedoeling, want led strips geven juist een heel mooi effect als indirecte lichtbron. Daarom raden we u aan 
om een led profiel te gebruiken als de led strips zeer stijlvol in het zicht gemonteerd worden. Aluminium led strip 
profielen zijn een nette en professionele afwerking. Bovendien zorgt de behuizing ervoor dat het licht zich heel mooi 
egaal verspreid. 

Koeling voor langere levensduur 
Led verlichting gaat veel langer mee dan gloeilampen, tl-buizen en zelfs spaarlampen. Aluminium ledstrip profielen 
zorgen voor de benodigde koeling van de ledjes. Hierdoor gaat uw led verlichting nóg veel langer mee! 

Complete led profielen 
Onze led profielen worden helemaal compleet geleverd. U heeft de keuze uit diversen lengtes waaronder 1 meter of 
1,5 meter profiel. Bij aanschaf van een led profiel ontvangt u niet alleen het aluminium onder frame, maar ook een 
mat witte cover en natuurlijk de bevestigingsclips. Om uw led profiel helemaal af te maken ontvangt u ook een 
tweetal eindkapjes. Desgewenst kunt u ook uw led profiel aanpassen door meer bevestigingsmaterialen te bestellen 
of bijvoorbeeld de afdekkap van het led profiel weg te laten. 

Led strip profiel kopen? 
Wanneer u een ledstrip profiel gaat kopen dient u met een paar zaken rekening te houden. We zetten ze voor u op 
een rij: 

1. Welke led strip gaat u in het profiel plaatsen? Niet ieder led profiel is geschikt voor iedere led strip. Dit geldt 
vooral voor onze IP67 en IP68 led strips. Per led strips profiel geven wij dit uiteraard aan. 

2. Hoeveel meter profiel heeft u nodig? Wij bieden onze led profielen aan in de standaard maten 1 meter en 1,5 
meter of een veelvoud ervan. De led strip profielen zijn eenvoudig in te korten met een ijzerzaag. Bij langere 
lengtes raden wij aan de bevestigingsclips te plaatsen exact bij de overlap van een led profiel. 

3. Waar gaat u hem plaatsen? Dit bepaalt of u het led profiel gaat infrezen of gebruik maakt van een opbouw 
profiel. Daarnaast kunt u ook kiezen voor een hoekprofiel. 
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