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• Onderhoudsvriendelijk

• Voordelige prijsstelling

• Snel leverbaar

ARMATUREN VOOR 

VVE / WONINGBOUW
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Raca regelt het!
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Onderhoudsvriendelijke verlichting, 
voordelige prijzen én snelle levering?

Raca regelt het!

NEEM CONTACT OP

Ledverlichting is dé norm voor verlichting 
in woongebouwen. Led is duurzaam, voor-
delig en biedt mogelijkheden om zowel 
lichtsterkte als lichtkleur aan te passen.

Een VVE kan bovendien met ledverlichting 
besparen op kosten in algemene ruimtes. 
Denk bijvoorbeeld aan automatisch dimmen 
als er niemand in de ruimte aanwezig is.

De lichtspecialisten van Raca Group B.V. 
adviseren graag over verlichting en maken 
doormiddel van een lichtplan inzichtelijk 
welke besparingen mogelijk zijn.

In deze brochure vindt u producten van de 
bekende merken Prolumia, HBI en Taurac. 
Heeft u een vraag? Neem dan contact op, 
want Raca regelt het!

http://www.raca.nl/contact
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3-staps dimoptie (100% - 20% - 0%)

Daglicht prioriteit (aan/uit op basis van daglicht)

Schakelbare lichtkleur en lichtstroom

PRODISC II

Spuitwaterdicht en slagvast opbouwarmatuur (IP66&IK10)

Daglicht prioriteit (aan/uit op basis van daglicht)

Schakelbare lichtkleur en lichtstroom

ROCKDISC III

3-staps dimmen en daglicht prioriteit

Schakelbare lichtkleur en lichtstroom

Ook verkrijgbaar in een 24-42 V AC/DC versie

PRO-PORTAL

Robuust, vandaalbestendig plafond-en wandarmatuur

Schakelbare lichtkleur en lichtstroom

3-staps dimmen en daglicht prioriteit

PRO-FIT

Waterdicht armatuur (IP66) van polycarbonaat met  

prismatische afscherming

Lichtstroom schakelaar in 4 standen

Stabiele Osram Optotronic driver

PRO-AQUA III

Prolumia staat garant voor een totaalassortiment hoog- 

waardige LED verlichting. De drie productgroepen waarmee 

Prolumia zich profileert zijn: LED binnenverlichting, LED  

industrie-/buitenverlichting en LED lijnverlichting.

https://www.raca.nl/catalogsearch?search_term=prodisc%20II
https://www.raca.nl/catalogsearch?search_term=rockdisc%20III
https://www.raca.nl/catalogsearch?search_term=pro-portal
https://www.raca.nl/catalogsearch?search_term=pro-fit
https://www.raca.nl/catalogsearch?search_term=pro-aqua%20III
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SERIE 440 FORTEM

Opbouw armatuur voor trappenhuizen, bergingen, etc.

Dubbele lichtbron voor betere lichtverdeling

Dynamisch schakelen (high/low)

>100.000 branduren

HBI Bisscheroux is een Nederlands lichtfabrikant  

gespecialiseerd in intelligente verlichtingsoplossingen  

van voordeur tót aan de straat.

SERIE 200 POLAREM

Vluchtrouteverlichting & -aanduiding

High/low lichtsensor

Robuust, vandaalbestendig wandarmatuur (IK10)

 >100.000 branduren

SERIE 110 CIRCUM

Geschikt voor wand- en plafondmontage

Vereenvoudigde montage

Optioneel met geïntegreerde noodverlichting, licht- en 

bewegingssensor

SERIE 300 EAGLE

Algemene verlichting

High/low lichtsensor

Robuust plafond-en wandarmatuur (IK08)

>100.000 branduren

https://www.raca.nl/catalogsearch?search_term=HBI%20440%20Fortem
https://www.raca.nl/catalogsearch?search_term=2L0500WC
https://www.raca.nl/catalogsearch?search_term=HBI%20110%20Circum
https://www.raca.nl/catalogsearch?page_nr=3&search_term=3L0600F%20HBI
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Breed assortiment
 & snel leverbaar

Raca regelt het!
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PORTLAND

IP20 • Kijkafstand 30 meter • 

Autotest • 75.000 branduren • Opties: Inbouwrand -

Pendelset of een haakse muurbeugel

PORT CHICAGO

IP65 • Algemene verlichting + noodversie • 

Diameter 343mm (geschikt voor renovatie)

Taurac levert led verlichting voor professionele gebruikers. 

Ons assortiment bestaat uit verschillende onderdelen, zoals 

led panelen, downlights, lichtlijnen, wand armaturen, water-

dichte armaturen en nood- en vluchtwegverlichting.

MELBOURNE

IP65 • Kijkafstand 20 meter •

75.000 branduren • Voorzien van 4 pictogrammen

•  Optionele accesoires • Universeel opbouw-

armatuur voor wand en plafond

BERN

IP65 • Kijkafstand 32 meter •

Testknop of Autotest • IK10 • 100.000 branduren

• Ook verkrijgbaar in centrale voeding

LISBON

IP43 • Kijkafstand 23 meter •

Voorzien van 4 pictogrammen • 75.000 branduren

• Plafond- en wandopbouw • Inbouw mogelijk m.b.v.  

accesoire • Ook verkrijgbaar in centrale voeding

AUCKLAND

IP65 • Algemene verlichting + noodversie • 

Diameter 235mm

https://www.raca.nl/e3d14603-taurac-plex-portland-dec-opbouw-wand-plafond-auto-test-30-mtr-ip20-3w-binnenkort-beschikbaar
https://www.raca.nl/catalogsearch?search_term=Taurac%20Chicago
https://www.raca.nl/catalogsearch?search_term=Taurac%20Bulk%20Melbourne%20Dec.
https://www.raca.nl/catalogsearch?search_term=Taurac%20Bulk%20Bern%20Dec.
https://www.raca.nl/catalogsearch?search_term=Taurac%20Slim%20Lisbon%20Dec.
https://www.raca.nl/catalogsearch?search_term=Taurac%20Port%20Auckland


Welkom bij Raca!

Raca Group B.V. is een technische 
groothandel en importeur die 
zich richt op het leveren van led  
verlichting, noodverlichting, accu’s en  
batterijen. 

Deze producten leveren wij aan  
bedrijven die actief zijn in verschillende 
groeisectoren zoals de installatiebranche, 
onderwijsinstellingen, medische sector, 
bouwsector en afvalverwerking. Wij werken 
doelgericht, flexibel en loyaal. Met deze 
kernwaarden realiseren wij groei en inno-
vatie voor onze klanten en plezier en ambi-
tie in ons werk.

In ons vakgebied streven wij ernaar de 
vraag van morgen te beantwoorden. 
Onze jarenlange ervaring, deskundige  
medewerkers en onze gebruiks- 
vriendelijke producten bieden oplossingen 
waarmee uw bedrijf haar voordeel kan  
behalen. Onze klanten ondersteunen wij 
met een persoonlijke dienstverlening,  
zodat wij voor ieder project een oplossing 
op maat kunnen realiseren.
 
www.raca.nl

13900
Producten

10
Merken

800
M2 magazijnruimte 

16
Toegewijde specialisten
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NEEM CONTACT OP

http://raca.nl/contact
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Professioneel lichtplan nodig?
Raca regelt het!

Onze lichtadviseur adviseert graag over de juiste verdeling van 
verlichting doormiddel van een lichtplan. 

In het lichtplan is onder andere te zien welke led armaturen nodig 
zijn in de specifieke ruimte. Ook is te zien wat de beste posities zijn 
van de geadviseerde armaturen. 
 
Voordelen lichtplan:

• Inzicht in de juiste combinatie tussen sfeer, functie en  
veiligheid van de ruimte;

•  Inzicht in de technische gevolgen van de gemaakte keuzes   
m.b.t. tot verlichting in de ruimte;

•  Inzicht in duurzame oplossingen, het realiseren van energie- 
besparing, gezondheid en comfort van de personen in de   
ruimte en onderhoudskosten.

Meer informatie over een professioneel lichtplan? 
Neem vrijblijvend contact met ons op via onderstaande 
contactgegevens!

Ontmoet onze  
specialisten

+31(0)88-5008488

SEBASTIAAN BOS

Special ist  voor LED (nood) 
verl ichting,  accu’s en batteri jen .

Accountmanager

+31(0)88-5008484

RICHARD VAN DER ZWART

Special ist  voor LED (nood) 
verl ichting,  accu’s en batteri jen .

Accountmanager

+31(0)88-5008489

MARCEL TWILT

Special ist  voor LED (nood) 
verl ichting,  accu’s en batteri jen .

Accountmanager

+ 31 (0)  252 22 70 70

info@raca.nl  

Arnoudstraat 22,  Hil legom

+31(0)88-5008496

PETER NEDERLOF

Special ist  voor LED verl ichting 
en l ichtberekeningen.

Accountmanager

mailto:sebastiaan.bos%40raca.nl?subject=Betreft%3A%20VVE%20/%20Woningbouw%20Brochure%20%7C%20Raca%20Group%20B.V.
mailto:mailto:sebastiaan.bos%40raca.nl?subject=
mailto:richard.van.der.zwart%40raca.nl?subject=Betreft%3A%20VVE%20/%20Woningbouw%20Brochure%20%7C%20Raca%20Group%20B.V.
mailto:mailto:richard.van.der.zwart%40raca.nl?subject=
mailto:marcel.twilt%40raca.nl?subject=Betreft%3A%20VVE%20/%20Woningbouw%20Brochure%20%7C%20Raca%20Group%20B.V.
mailto:mailto:marcel.twilt%40raca.nl?subject=
mailto:peter.nederlof%40raca.nl?subject=Betreft%3A%20VVE%20/%20Woningbouw%20Brochure%20%7C%20Raca%20Group%20B.V.
mailto:mailto:peter.nederlof%40raca.nl?subject=

