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modulaire led bar
Farrows heeft een uniek modulair LED bar
systeem ontwikkeld.
Door gebruik te maken van opvouwbare
basismodules, modulaire achterkasten
koelmodules en accessoires, zijn diverse
opstellingen en configuraties mogelijk.
Door ook gebruik te maken van speciaal
voor led-verlichting ontwikkelde Pyra-led
polycarbonaat en de naadloze aansluitingen
van elementen, heeft kleurverdeling een
maximaal effect.
Vanwege de strakke vormgeving en “oog voor
Detail”, zorgt het Farrows LED bar systeem voor
een zeer opvallend geheel en werkt het als een
eyecatcher op uw beurs of evenement.
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Mobiele koelsystemen
De LED bar modules van Farrows hebben standaard
Horeca industriematen, waardoor verschillende
merken koel- en tapunits hieronder passen.
Farrows heeft ook een eigen serie luxe mobiele
koel- en tapunits ontwikkeld, die een prachtig
geheel vormen met het LED bar systeem.

Modules
3 verschillende basismodules en een achterkast

Compact tijdens
transport

module.

De in eigen beheer ontwikkelde LED bar modules

Deze modules zijn vervaardigd van opvouwbare

zijn makkelijk en snel opvouwbaar, waardoor

aluminium frames en voorzien van 1 cm dik hoog-

ze tijdens transport weinig ruimte innemen.

waardig Pyra-led polycarbonaat. Inlegborden,

Om de modules naadloos en snel onderling tea

polycarbonaat zijkanten en schuifdeurtjes com-

kunnen verbinden is er gekozen voor de Camlock

plementeren dit systeem tot een zeer luxe geheel.

verbindingstechniek in combinatie met high power

Het LED bar systeem wordt gevormd door

magneten.
Hierdoor staan zelfs de grootste en meest
Alle Led bar onderdelen worden in gestoffeerde

LED verlichting

dolly’s getransporteerd, waardoor beschadigingen

Farrows maakt gebruik van 50 cm en 100 cm

tot een minimum worden beperkt en de LED bar

high power IP 67 LED armaturen.

altijd in bijna nieuwe staat verkeert.

De speciaal voor deze bar ontwikkelde Frosted

complexe configuraties razendsnel opgesteld.

lenskappen, voorkomen vlekvorming en zorgen
De gewenste configuratie kan tegen gunstig tarief

voor maximale verspreiding en rendement

en uitsluitend door een team van Farrows

van het licht. Door gebruik te maken van

specialisten in de gehele Benelux worden

DMX (RGB) techniek, kunnen vele kleurvariaties

geplaatst en gehaald.

en overgangen worden gerealiseerd.
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Opstellingen
Door gebruik te maken van 2 verschillende
rechte modules, een 45 graden module èn een
modulaire achterkast, is er een grote diversiteit
van opstellingen mogelijk.
Bekijk onze website voor diverse 3d configuraties
van de LED bar, die aan de wensen van uw
evenement, presentatie of beurs voldoen.
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De event inrichter
Farrows heeft het vermogen en een goed gevoel voor trends, style en atmosfeer die nodig zijn
bij het inrichten van evenementen. Vanuit gedrevenheid en enthousiasme voor Eventinrichting,
verhuurt en verkoopt Farrows alle elementen die een evenement, presentatie of beurs zeer
speciaal maken.
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