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Vios Tredeverlichting

Mooi
& veilig

Gaat duidelijk verder

De trap is een belangrijk onderdeel in
jouw huis. Bij binnenkomst is het vaak
het eerste wat je ziet en een trap in de
woning bepaalt voor een groot gedeelte
de sfeer. Net als met je inrichting wil je
iets moois, iets dat comfortabel voelt en
bij je past. Want de trap geeft karakter
aan je huis. Laat je inspireren door de
trapideeën van Vios en creëer een trap
compleet naar wens.

Vios trapverlichting
Maak van je trap een extra sfeervol en uniek
meubelstuk met de trapverlichting van Vios.
Het is niet alleen mooier, het is ook een stuk
veiliger. Want een goed verlichte trap verkleint
de kans op valgevaar. Het warme witte licht
geeft een zachte gloed op je trap.

Zo werkt het
Het systeem werkt standaard met twee
bewegingssensoren waardoor de verlichting
aan gaat wanneer je de trap op of af loopt.
Trapverlichting is mogelijk bij bijna elke
houten trap van Vios.

LED
Vios maakt gebruik van LED verlichting. LED is
duurzaam, geeft minder warmte af en verbruikt
bijzonder weinig elektriciteit. De verlichtingstrips
worden netjes in de onderzijde van de treden
gef reesd en de bedrading is onzichtbaar
weggewerkt in de trap.

Garantie
Vios biedt drie jaar garantie op trapverlichting
en bijbehorende onderdelen. Meer informatie
hierover vind je op onze website vios.nl

www.vios.nl

Warm wit licht
• Warm wit licht – 3000 Kelvin
• Duurzaam, langere levens
duur en laag energieverbruik
• Energieklasse A tot A++
• Afstandsbediening om
dimstand in te stellen
(15 meter bereik)
• M emory functie: laatst
geprogrammeerde dim
status wordt hersteld
• Wandcontactdoos dient
geplaatst te worden aan
binnenzijde trap

Een verlichte trap
oogt mooier en loopt veiliger
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