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Industria Lighting Qualiteers

Technische data

Wij stellen aan u voor onze nieuwe Industria aanwinst ‘Kegel Cumulus’. Een modern ogend paaltop-
armatuur die u aan de kwaliteit van de geliefde, vertrouwde en bewonderde Kegel 2000 van 
Industria doet herinneren. Een nieuw icoon voor de openbare verlichting die de bewezen kwaliteit 
van de oude garde evenaart en geschikt is voor toepassing in de stedelijke omgevingen zoals 
(binnen) stedelijke wegen, parkeerplaatsen, fietspaden, achterpaden, pleinen enz.

Wij zijn de ontwikkeling van ‘Kegel Cumulus’ aangegaan met doordachte sterke punten, kwaliteit en 
duurzaamheid van de Kegel 2000 in het achterhoofd maar dan wel aangepast en aangevuld naar de 
mogelijkheden en eisen van de huidige tijd. 

De nieuwe ‘Kegel Cumulus’ blinkt, net zoals de oude Kegel 2000, uit in comfort. Wij maken gebruik 
van de door Industria zelf ontwikkelde en gefabriceerde lineaire led-unit. Deze roept het beeld op 
van de oude vertrouwde PL lamp. In combinatie met de speciale translucent afscherming wordt 
een optimaal comfort gegarandeerd. Deze translucent afscherming geeft bij dagsituatie een rustig 
en aantrekkelijke aanzicht. Bij avond/ nachtsituatie wordt het licht verdeeld op een effectieve en 
efficiënte manier. 

Onze lineaire led-oplossing is voorzien van refracties die het licht sturen daar waar gewenst. 
Uiteraard wordt  ‘Kegel Cumulus’ geleverd met de nieuwste led- en driver technologieën en kan 
de armatuur voorzien worden van dimming en/of een Zhaga-D4i connector voor smart-lighting 
toepassingen. Uiterst zorgvuldig gekozen materialen zorgen ervoor dat ‘Kegel Cumulus’ een 
lange levensduur te wachten staat.

Duurzaam en circulair
Bij de start van de nieuwe Industria organisatie zijn Duurzaamheid en Circulariteit omarmt en als 
fundament voor een goede toekomst in de visie vastgelegd. De introductie van ‘Kegel Cumulus’ is 
een goed moment om onze intenties ten aanzien van het ondersteunen van de circulaire economie 
en onze nalevergaranties¹ bekend te maken. Tijdens de ontwerpfase is rekening gehouden met de 
hoeveelheid gebruikte grondstoffen. Dit resulteert soms in andere, minimalistischer keuzes dan er 
in het verleden gemaakt werden.

Industria ondersteunt de sociale arbeidsmarkt
Daarnaast is Industria aangesloten als convenantpartner van MVO Westland (Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen Westland) waarmee wij ons sterk maken voor een gezonde en sociale 
arbeidsmarkt in het Westland. Industria is voor de productie van de armaturen een samenwerking 
aangegaan met ‘Patijnenburg’. Dit is een organisatie die zich al decennialang toelegt op het 
begeleiden naar werk van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

¹ Industria verplicht zich, teneinde de technische 
levensduur maximaal te kunnen benutten, 
tenminste tien jaar na de laatste officiële 
leveringen de diverse onderdelen van de 
armaturen of een alternatief voor dat specifieke 
onderdeel te kunnen naleveren.
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