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INTRO 8 DOUBLE

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

INTRO 9

INTRO 10 LED

INTRO 11 LED

4∆ιακοσµητικός προβολέας
4εσωτερικού χώρου
4χυτός αλουµινίου
4περιστρεφόµενος µε οριζόντια 
  και κάθετη κίνηση
4κατάλληλος για φωτισµό 
  καταστηµάτων,
  βιτρινών, εκθεσιακών χώρων.
4Προσφέρεται και µε adaptor 
  για τοποθέτηση σε ράγα.

4Decorative projector
4for indoors use
4from die cast aluminum
4adjustable with horizontal and vertical 

movement
4for use at shops, shopwindows, 

showrooms.
4Available with adaptor suitable for 

track.

4∆ιακοσµητικός προβολέας
4εσωτερικού χώρου
4από προφίλ αλουµινίου
4περιστρεφόµενος µε κάθετη 
  και οριζόντια κίνηση
4κατάλληλος για φωτισµό καταστηµάτων, 

βιτρινών, εκθεσιακών χώρων.
4Προσφέρεται και µε adaptor 
  για τοποθέτηση σε ράγα.

4Decorative projector
4for indoors use
4from aluminum profile
4adjustable with horizontal and vertical 

movement
4for use at shops, shopwindows,  

showrooms.
4Available with adaptor suitable for track.

4 ∆ιακοσµητικός προβολέας
4 εσωτερικού χώρου
4 χυτός αλουµινίου
4 περιστρεφόµενος µε οριζόντια και κάθετη 

κίνηση
4 µε σετ έναυσης HQI 35-70W εντός
4 διακοσµητικού κιβωτίου από προφίλ
  αλουµινίου κατάλληλου για τοποθέτηση
4 σε τριφασική ράγα
4 κατάλληλος για φωτισµό καταστηµάτων,
  βιτρινών, εκθεσιακών, χώρων.

4 Decorative projector
4 for indoors use
4 from die cast aluminum
4 adjustable with horizontal and vertical 

movement
4 with HQI gear box 35-70W in decorative box 
4 from aluminum profile suitable 
 for three phase track
4 for use at shops, shopwindows, showrooms.

4 ∆ιακοσµητικό φωτιστικό
4 εσωτερικού χώρου
4 µε 2 σπότ χυτά αλουµινίου
4 περιστρεφόµενα µε οριζόντια και κάθετη κίνηση
4 µε υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή 

µατ
4 µε ηλεκτρονικό σετ έναυσης
4 εντός διακοσµητικού κιβωτίου απο αλουµίνιο
4 κατάλληλου για τοποθέτηση 
4 σε τριφασική ράγα 
4 κατάλληλος για φωτισµό καταστηµάτων, 

βιτρινών,εκθεσιακών χώρων.

4 Decorative fitting
4 for indoors use
4 with two spots
4 from die cast aluminum
4 adjustable with horizontal and vertical movement
4 with tempered protecting glass transparent or 

mat 
4 with electronic gear box in
4 decorative aluminum box
4 suitable for three phase track 
4 for use at shops, shop windows, showrooms
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