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Nieuwe lampen van Zquare

ZN Systems uit Balve in het Sauerland heeft 
haar programma Zquare hekwerkverlichting 
uitgebreid. Er is nu ook een ronde lamp, een 

rechthoekige gabionenlamp en verschillende op 

palen voorgemonteerde lampen.
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“O
nze hekwerkverlichting slaat 
goed aan, er is veel vraag naar,” 
zegt directeur Vastian Henry, 

die daarmee doelt op het assortiment 
aan lampen voor hekwerkpalen, dat 
ZN eerder dit jaar op de markt bracht. 

“Met die stijgende vraag groeit ook het 
aantal verzoeken voor andere maten 
en modellen. Daarom blijven we het 
programma uitbreiden.”

Bij de Zquare lampenmodellen die 
nu op de markt komen, gaat het om 
een rond model met 76 millimeter 
doorsnede en om een gabionenlamp 
van 120 bij 40 millimeter. Beide 
kunnen op hun drager gelijmd worden. 

“Voor de hekwerklampen hebben we 
een handige klikbeugel,” zegt Henry. 

“Daar kun je de lamp mee op de paal 
vastklikken. Bij gabionen is er niet altijd 
een kokerprofiel op de plaats waar de 
lamp moet komen. Daarom hebben we 
die zo gemaakt dat je hem ook vast kunt 
lijmen. De ronde lamp hebben we ook 
lijmbaar gemaakt. Die heeft namelijk 
een diameter van 76 millimeter, maar 
staat ook goed op buizen van 33 tot 70 
millimeter. Dan steekt hij uit en straalt 
het licht langs de paal naar beneden, 
wat een mooi effect geeft.”

Naast de nieuwe lampvormen 
komt Zquare ook met gladde palen 
op voetplaat, waar al lampen op 
voorgemonteerd zijn. “Veel klanten 
willen niet alleen het hek verlichten, 
maar bijvoorbeeld ook de oprit of een 
looppad. Met de nieuwe Zquare Pylon 
modellen hebben ze tuinverlichting 
in de stijl van het hek.” Er zijn twee 
uitvoeringen: Pylon S en Pylon L. Bij 
Pylon S zijn de palen gemaakt van 
kokerprofiel 60 bij 40, met daarop 
een overstekende lamp van 95 bij 50 
millimeter. “Dan ziet de opritverlichting 
er precies zo uit als de hekwerkver-
lichting. Het uitstekende deel verlicht de 
oprit, zodat je in het donker goed kunt 
zien waar die ophoudt.” Pylon L bestaat 
uit palen van 100 bij 100 millimeter, 
met een lamp van 108 bij 108. “Dat 
geeft ook een mooi beeld.” Pylon S is er 
met een hoogte van 400 en Pylon L 
met een hoogte van 800 millimeter. <
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