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Alu / Lumi trapprofiel  
 

                         
 

                          
 
 
Met de Alu / Lumi trapprofiel kunt u een gebouw / trap opwaarderen met betrekking tot veiligheid en geeft tevens  

bescherming tegen slijtage van trapkanten. 

 

Met de introductie van de Alu / Lumi trapprofiel kan een nieuw niveau van veiligheid en duurzaamheid worden bereikt  

in een woning of bedrijfsgebouw tijdens een eventuele evacuatie bij (nood)stroom falen en/of rookontwikkeling doordat  

het Alu / Lumi trapprofiel zichtbaar blijft. 

 

Dag- en/of kunstlicht wordt door het hoogwaardige fotoluminescentie materiaal van 450 mcd. opgenomen en in het donker 

gedurende 8 -12 uur lang weer afgegeven waardoor de traptreden goed waarneembaar blijft in het donker. 

 

Het effect van dit profiel wordt in de particuliere woning door zowel jong als oud ervaren als veilig en zeer positief.  

In de openbare ruimte van bedrijven of instellingen is het bijna een vanzelfsprekendheid dat dit profiel wordt toegepast. 

 

De Alu / Lumi trapprofiel is vervaardigd uit degelijk aluminium met antislip ribbels en voorzien van hoogwaardige foto-

luminescerende voegen van 450 mcd.  

 
 

De Alu / Lumi trapprofielen heeft de volgende kenmerken: 

• Een degelijk profiel met anti-slip ribbels. 

• Lengte 1000 mm. (1200 en 1400 mm. op aanvraag). 

• Breedte 60 mm. 

• Dikte 1,5 – 4 mm. 

• Kleuren zilver en zwart (antraciet op aanvraag). 

• Fotoluminescentiewaarde van 450 mcd.  

(Ter vergelijk: Speelgoed als glow in the dark sterretjes geeft ca. 20 mcd. fotoluminescentiewaarde). 

• Door opname van 5 - 10 minuten dag– en/of kunstlicht geeft dit profiel ca. 8 – 12 uur nagloeitijd. 

• Geen radioactiviteit en is ook niet giftig. (Type pigment toegepast en verwerkt: Strontium aluminate oxides). 

• Geen stroom, accu’s of batterijen nodig.  

• Eenvoudig te bevestigen door middel van montagekit en/of schroeven. 


