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Bij beMatrix houdt de technologische vooruitgang 
nooit op. Dat heeft onder meer geleid tot een breed 
gamma verlichtingsoplossingen die eenvoudig en 
snel te installeren zijn.

Onze slimme verlichtingsoplossingen omvatten 
accent-, sfeer- en algemene verlichting. Ze zijn 
inzetbaar voor tal van toepassingen, zoals beurs-
standen in alle afmetingen, showrooms en pop-up-
concepten, maar voor de retailsector. 
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SAM Light
Accentverlichting

Wil je graag een specifiek deel van je beursstand in de kijker zetten? Met de SAM Light licht je panelen, 
wanden en/of producten eenvoudig uit.

Deze draaibare ledlamp onderscheidt zich door zijn strakke en stijlvolle design, de verschillende op-
bouwmogelijkheden en het gebruik van ledtechnologie. Op één voeding (160 W) kunnen tot 6 SAM 
Lights aangesloten worden.

Beweegbare lampkop
De geïntegreerde ledlampen zijn 
340° richtbaar, waardoor je elk 
oppervlak vanuit elke gewenste 
hoek kan belichten, zelfs naar 
boven!

2 in 1
De grootste troef van deze designspot is het 
2-in-1-principe, waardoor je met één schakelaar kunt 
overschakelen van koud naar warm licht. Dat kan 
zowel tijdens als na de opbouw en ook daarna kan je 
je keuze op elk moment aanpassen.

Wist je dat 
de SAM Light 
vernoemd werd 
naar Samantha? 
Als lid van het 
R&D-team van 
beMatrix HQ vond 
zij dit modulaire 
ledverlichtings-
systeem uit!
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Inspiratie: verlichte Boxscreens

Ken je de Boxscreen en de Boxscreen 
MINI al? Dat zijn stevige, hangende, 
met textiel beklede constructies uit ons 
iZi-gamma die jouw beursdeelname niet 
onopgemerkt voorbij laten gaan. Door ze 
te combineren met SAM Lights spring je 
nog meer in het oog. De Boxscreens zijn 
bovendien ideaal om de perfecte sfeer te 
scheppen.

© Bulik Standbouw (BE)

© Deusjevoo (BE)

ART. NR: 250 05 50 S

AFMETINGEN: 430x100x20 MM

GEWICHT: 0.8 KG

LICHTSTROOM: 1200 LM

KLEURTEMPERATUUR: 3500 K / 5000 K

STROOMVERBRUIK: 15 W
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© More Than Event (DK)

© De Decorkliniek (BE)

Wil je meer informatie 
over de Boxscreens en 
hoe ze te integreren? 
Lees onze brochure 
‘Het systeem’ op 
www.beMatrix.com. 
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De BIG SAM Light is de perfecte oplossing voor de uniforme verlichting van grote oppervlakken. De 
beweegbare ledlamp is 340° richtbaar en geeft je maximale flexibiliteit. Je kan ze zowel bovenaan als 
onderaan de stand monteren, naargelang de sfeer die je wilt creëren.

De voeding zit ingewerkt in de lamp. Je verliest dus geen tijd met het verbergen van voedingen. De BIG 
SAM Light kan rechtstreeks aangesloten worden op 110 of 220V. Bovendien zijn de kabels uitgerust met 
een vergrendeling om te vermijden dat ze loskomen. Wanneer er te veel stroom op de BIG SAM Light 
wordt aangesloten, wordt de lamp automatisch gereset door de geïntegreerde veiligheidsfunctie. Door 
de veiligheidsknop in te drukken, kan je de lamp weer doen werken.

BIG SAM Light
Verlichting van grotere oppervlakken

ART. NR: 250 05 51 S

AFMETINGEN: 562x165x51 MM

GEWICHT: 1,74 KG

LICHTSTROOM: 4600 LM

KLEURTEMPERATUUR: 2700 K / 3500 K / 5000K

STROOMVERBRUIK: 42 W

Gekoppelde lampen
Met de meegeleverde verlengkabels kan je tot 20 BIG SAM Lights aansluiten op één voeding.

3 in 1
Deze lamp is ontworpen rond het 3-in-1-principe: je kan eenvoudig switchen tussen drie kleurtempera-
turen, koud, neutraal en warm licht. Op die manier kan je precies de sfeer scheppen die je wenst. 

SAM Light BIG SAM Light
• 2 kleurtemperaturen

• 3 beweegbare ledlampen

• 1200 lumen

• Stroomverbruik 15W

• Aansluiting tot 6 lampen 

• Koffer met 6 lampen

• Verlicht een wand van max. 2.5m

• Verlichting van een deel van de 

muur

• 3 kleurtemperaturen

• 1 grote ledlamp

• 4600 lumen

• Stroomverbruik 42W

• Aansluiting tot 20 lampen 

• Vergrendeling om te vermijden tot kabels 

loskomen

• Geïntegreerde veiligheidsmechanisme wanneer 

te veel stroom op de BIG SAM Light komt

• Koffer met 10 lampen

• Verlichting van de volledige muur 

of een deel van de stand
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Track Light System

Wanneer standaardverlichting gebruikt wordt in de eventsector, is de bekabeling vaak een issue. Al die 
kabels kunnen er slordig uitzien en zijn niet makkelijk om mee te werken. Daarom hebben wij het Track 
Light System ontwikkeld: een beMatrified oplossing die compatibel is met alle beMatrix-opstellingen. 
Het Track Light systeem van beMatrix is de ideale oplossing om verstelbare en naadloze verlichting aan 
jouw ontwerp toe te voegen.

Snelle integratie

beMatrix ontwikkelde een vierkant 62x62 profiel dat matcht met het bestaande EUTRAC profiel. Dit 
Track Light profiel past perfect binnen ons modulaire b62 kadersysteem en kan er snel en eenvoudig in 
geïntegreerd worden.

Het Track Light System kan op verschillende manieren mooi ingewerkt worden. Dankzij het modulaire 
karakter van deze oplossing zijn de mogelijkheden eindeloos: monteer het profiel in een plafond, bo-
venop of in een wand, verwerkt in een banner, in een kader of vrijstaand als verlichtingspaal op een 
voetplaat.

SQUARE 62x62
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Naadloze afwerking op maat

Voor een verzorgd en stijlvol resultaat kan je het Track Light System afwerken met panelen aan drie 
zijden. Het Track Light System is bovendien compatibel met bestaande verlichtingsrails, waarvan we 
een aantal standaardmodellen van Delta Light in ons gamma opgenomen hebben. Het is ook mogelijk 
om een stopcontact te integreren.

ART. NR: 261 02 01

LICHTSTROOM: 3555 LM

STROOMVERBRUIK: 35 W

KLEURTEMPERATUUR: 3000 K

BEWEEGBARE LAMPKOP: YES

KLEUR: BESCHIKBAAR IN ZWART EN WIT

ART. NR: 261 02 02

LICHTSTROOM: 1283 LM

STROOMVERBRUIK: 14 W

KLEURTEMPERATUUR: 3000 K

BEWEEGBARE LAMPKOP: NO (25°)

KLEUR: BESCHIKBAAR IN ZWART EN WIT

Wil je een geïn-
tegreerd Track 
Light Systeem in 
je ontwerp? Dat 
is mogelijk! Bekijk 
het ontwerp en 
het strakke re-
sultaat. Je merkt 
niet dat er een 
track achter zit!
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Integratie als banner

Integratie bovenop een wand Integratie in een wand 

Verlichtingspaal op voetplaat

Integratie in een plafond
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BIG Light

Ook voor het egaal verlichten van grote oppervlakken hebben we een oplossing. De BIG Light 
is een stevige ledspot voor binnen- en buitengebruik die geschikt is om grote oppervlakken 
van warm of koud licht te voorzien.

Algemene verlichting

De BIG Light kan met de meegeleverde beugel eenvoudig op de grote gaten van het ka-
dersysteem gemonteerd worden. Deze verlichtingsoplossing is perfect compatibel met de 
beTruss of op hoge wanden. Op één circuit kunnen tot 16 BIG Lights aangesloten worden. De 
BIG Light is gecertificeerd volgens IP65, CE, RoHS en ISO9001.

ART. NR: 250 05 63 10x

AFMETINGEN: 475x490x550 MM

GEWICHT: 5 KG

LICHTSTROOM: 23 000 LM

STROOMVERBRUIK: 200 W

STRALINGSHOEK: 120°

KLEURTEMPERATUUR: 3000 K / 5000 K

KLEUR: ZWART

INHOUD VAN 1 FLIGHTCASE: 10 BIG LIGHTS, 10 BEUGELS, 2 

STROOMKABELS VAN 1,5 M, 10 DOORLUSKABELS VAN 3 M
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Lightbox
Laat je creativiteit de vrije loop

© Guido Goethals (BE)

De creatieve mogelijkheden van onze lichtbakken zijn onbeperkt: van een lichtbak 
die perfect uitgelijnd is met ons kadersysteem voor een strak en mooi afgewerkt 
geheel tot een unieke combinatie van meerdere lichtbakken in alle vormen en af-
metingen voor een verbluffend en opvallend 3D-effect.

Enkelzijdige of dubbelzijdige lightbox

De sideLED lichtbakken kunnen dankzij de grote gaten eenvoudig op het kadersysteem van beMatrix 
gemonteerd worden, maar je kan ze ook vrijstaand gebruiken.

Enkelzijdig Dubbelzijdig

62S sideLED lightbox
780 ++++ ++++

124D sideLED lightbox
781 ++++ ++++

186D sideLED lightbox
786 ++++ ++++
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© Espace Montage

62s sideLED lightbox

De 62s is onze enige enkelzijdige lichtbak in het assortiment 
met een breedte van 62mm die perfect past bij b62 frames. Dit 
maakt het de perfecte bouwsteen in jouw assortiment. Dankzij de 
krachtige en verbeterde sideLED modules, een zeer zichtbaar 
item dat je gehele ontwerp onmiddellijk kan veranderen.  
 
Om de stabiliteit van het frame te garanderen adviseren wij een maximale afmeting van 992 x 2976 mm. 
Als er extra ondersteuning is van de omliggende kaders kan je constructie tot 1488 x 2976 mm gaan.
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De LED-strip wordt vastgezet 
met handige clips die ook uitspa-
ringen bevatten voor het vast-
klemmen van kabels. Dit zorgt 
voor een eenvoudige bekabeling.

Technische innovatie: we hebben 
de verbindingsset van 48 schroe-
ven vervangen door een alumi-
nium hoekstuk. Je schuift het 
profiel er gewoon in en bevestigt 
het met 2 schroeven.

Voor grotere constructies worden 
tussenbuizen geleverd. Deze 
worden bevestigd met clips. 

Alle profielen zijn recht afgezaagd 
ter ondersteuning van de modu-
lariteit. Met behulp van een 180° 
connector kun je 2 rechte profie-
len aan elkaar koppelen om een 
ander formaat lichtbak te krijgen.

De lichtbak heeft een non-binair 
uiteinde aan de geplaatste LED 
dat perfect aansluit op zijn eigen 
ingebouwde transfo. Geen gedoe 
met verkeerde uiteinden van 
kabels!

26

124D sideLED lightbox

Onze nieuwste innovatie in het lichtbakgamma is de 124d side-
LED lightbox. Hij werkt als een bouwsteen in de beMatrix reeks 
en is nu meer modulair dan ooit!

Het lagere en dunnere profiel zorgt ervoor dat er minder kans 
is op schaduw en dat de lichtopbrengst groter en beter is. De lichtbak is eenvoudig te monteren en 
kan bovendien oneindig breed worden gebouwd dankzij tussenbuizen die stevigheid in je constructie 
garanderen. 

De 124D sideLED lightbox 
heeft een aangepaste licht-
bundel waarmee je aan twee 
kanten op kortere afstand 
kunt verlichten en heeft daar-
door ook een grotere licht-
opbrengst. Deze kan perfect 
gebruikt worden in grotere 
ontwerpen.

The 124D lightbox is 
perfect combineerbaar 
met het beConstruct 
profiel. Lees onze 
brochure ‘Xtreme’ op 
www.beMatrix.com. 

© Vinkt Standenbouw
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© Vinkt Standenbouw

186D sideLED lightbox

De 186D lichtbak is een dubbelzijdige lichtbak met een breedte 
van 186 mmp. Dit verzekert je van stabiliteit in je ontwerp en 
is speciaal gemaakt voor grotere lichtconstructies waar stevig-
heid belangrijk is.

Als je je lichtbak en je stand een bredere 
uitstraling wilt geven, is dit de perfecte 
lichtbak om te gebruiken! Je kunt hem in-
tegreren of gebruiken als een op zichzelf 
staand object.

© Wise x No Limits

© All Art Design
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De 8 pijlers van beMatrix

Kwaliteitsgarantie
beMatrix produceert zijn kaders volledig
inhouse. Hierdoor behouden we 100% con-
trole over elke stap in het productieproces.
Continue optimalisatie en innovatie zorgen
ervoor dat het systeem blijft beantwoorden
aan de eisen van de markt.

Designvrijheid
Een beMatrix-stand koppelt de voordelen
van een modulair systeem aan de mogelijk-
heden van maatwerk. Nagenoeg alle vor-
men, lijnen en constructies zijn denkbaar en
haalbaar. Met dezelfde kaders kunnen zeer
uiteenlopende standconcepten gecreëerd
worden.

Hoge afwerkingsgraad
Het beMatrix-standenbouwsysteem be-
schikt over heel wat tools en accessoires 
om de stand volgens eigen wensen af te 
werken. Met de aankleding, de ‘skin’, kan 
het kadersysteem zelfs volledig onzichtbaar 
gemaakt worden. Dankzij ons ‘seamless’ 
concept zie je bovendien geen enkele naad!

Lichtgewicht
Het aluminium kadersysteem is lichtgewicht
en dus uitermate ergonomisch én ecolo-
gisch: de standenbouwer hoeft niet met
zware structuren te zeulen en het trans-
portgewicht én de uitstoot blijven beperkt.

Snel
Het beMatrix-systeem staat voor een snelle
op- en afbouw. Door het lichte gewixcht, de
eenvoud en de montage zonder gereed-
schap bespaar je heel wat tijd. Daardoor
kun je meer aandacht besteden aan de af-
werking en zo duidelijk het verschil maken
met andere standen. 

Lange levensduur
Het systeem is uiterst stevig en hierdoor
eindeloos herbruikbaar. Sporen van slijtage
verkorten de levensduur niet, omdat het 
systeem in de stand onzichtbaar gemaakt
kan worden.

Ecologisch verantwoord
Door zijn lichte gewicht, zijn lange levens-
duur en zijn modulariteit is het beMatrix-ka-
dersysteem het meest duurzame systeem
op de markt. Bovendien is onbehandeld
aluminium 100% recycleerbaar en kan het
zonder kwaliteitsverlies gewoon hergebruikt
worden.

Internationaal netwerk
beMatrix heeft drie productiesites en we-
reldwijd verschillende servicehubs om
van dichtbij ondersteuning te bieden. Het
bePartner-netwerk groepeert de echte
ambassadeurs van het beMatrix-kadersys-
teem, elk met hun eigen specialisatie: stan-
denbouw, prints, LEDskin®, rental, double
deck… Een creatieve kruisbestuiving waar
u als klant maximaal van profiteert.
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bePartners tot je dienst

bePartner build
De bePartners beschikken over een ruime 
voorraad kaders en toebehoren, integre-
ren onze nieuwste innovaties, denken 
out-of-the-box en dragen een optimale 
dienstverlening hoog in het vaandel.

bePartner LEDskin®

Onze LEDskin® bePartners hebben een 
minimumvoorraad LEDskin® en een jaren-
lange ervaring in de audiovisuele sector. 
Zij kunnen je helpen met een perfecte inte-
gratie van LEDskin® in je beMatrix stand en 
het opzetten van een opvallende content. 

bePartner LEDskin® content
Heb je al LEDskin® ter beschikking, maar 
ben je nog op zoek naar een partij die je kan 
helpen met content?Onze content part-
ners zullen je met raad en daad bijstaan 
van de content creatie tot en met een opti-
male weergave op de LEDskin® opstelling.

bePartner printed textiles
Het drukken van een doek op maat is een 
echt precisiewerk. Onze bePartners voor 
textielprint hebben bewezen dat zij dit 
helemaal onder de knie hebben en leve-
ren hierbij steeds een perfecte service.

bePartner printed panels
Het drukken van een panelen voor onze beMatrix 
kaders lijkt eenvoudig, maar is niet altijd een sine-
cure. Onze bePartners voor print panelen hebben 
bewezen dat zij dit helemaal onder de knie hebben 
en leveren hierbij steeds een perfecte service.



Kom eens langs
HQ Belgium
Wijnendalestraat 174
8800 Roeselare

neem contact op
+32 (0)51 20 07 50
info@beMatrix.com

of boost je inspiratie
www.beMatrix.com
socials @beMatrix


