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Thorn lanceert Isaro Pro 

Thorns nieuwe Isaro Pro is een stevige en krachtige led straatlantaarn die er op elke weg 

fantastisch uitziet en echt een duurzame oplossing is. 

 

Londen, april 2018 – Thorn Lighting is trots de lancering aan te kondigen van Isaro Pro, een slanke 

en strakke lantaarn die er geweldig uitziet en uitstekend presteert. De Isaro Pro, gemaakt van 

hoogwaardig gegoten aluminium, is ontworpen om aan de elementen te weerstaan en om met 

fysieke impact en trillingen te gaan. Met een levensduur van 100.000 uur (bij 25°C), een efficiëntie 

tot wel 139 lm/W en besturingsopties waaronder RF-draadloos garandeert Isaro Pro jarenlange 

betrouwbare prestaties bij uitzonderlijk lage eigendomskosten, waardoor het een ideale keuze is 

voor zowel nieuwe als verbeteringsprojecten. Niet alleen is deze ledlantaarn stevig, betrouwbaar en 

mooi, hij presteert ook bijzonder goed. Met een lichtsterkte tot wel 9500 lm is Isaro Pro krachtig 

genoeg voor secundaire wegen, woonwijken en parkeerterreinen.   

 

Tegelijkertijd draagt Isaro Pro ook bij tot de duurzaamheid en het respect voor het milieu dankzij zijn 

lange levensduur, lage energieverbruik en zorgvuldig ontworpen optiek die lichtvervuiling voorkomt 

en lichtgloed aan de avondhemel en verstoring van de natuur vermindert.  

 

Dankzij de unieke R-PEC-optiek van Thorn biedt de Isaro Pro nooit eerder geziene optische 

flexibiliteit. Er is keuze van veertien lichtverdelingen beschikbaar voor uiterst efficiënt en aangenaam 

licht, precies daar waar u het nodig hebt. Of u nu een woonstraat, een drukke straat of een 

zebrapad wilt verlichten, de R-PEC-optiek zorgt voor duidelijke en verblindingsvrije verlichting 

om de stad 's nachts zo veilig mogelijk te maken. 

 

Isaro Pro is ontworpen om alles te weerstaan waaraan de natuur en de buitenomgeving hem 

blootstellen. Met een IP66 beschermingsgraad tegen indringing en IK09 voor impact, naast een 

grote bestendigheid tegen corrosie, zijn er weinig toepassingen die Isaro Pro niet aankan. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ook het leven van de aannemers wordt er gemakkelijker door. Met interne componenten die 

gemakkelijk gereedschapsloos van bovenaf bereikbaar zijn, wordt het onderhoud nog simpeler. Hij 

wordt geleverd met bedrading en de automatische uitschakelfunctie betekent dat het onderhoud 

veilig is. Het feit dat de componenten eenvoudig te vervangen zijn, maakt deze armatuur echt 

toekomstbestendig. 

 

Aldus Bertrand Aveline, Global Product Manager Outdoor Road Lighting: “Isaro Pro heeft alles. Hij 

ziet er fantastisch uit, is sterk genoeg om hem vrijwel overal te kunnen installeren en onze unieke 

optiek maakt hem bijzonder flexibel. We hebben hard gewerkt om de juiste combinatie te realiseren 

van betrouwbaarheid, efficiëntie en prestaties om de eigendomskosten te drukken en zo kunt u 

gemakkelijker dan ooit baat vinden bij de vele voordelen van Thorns lichttechnologie.” 

 

Afbeeldingen: 

(Photo Credits Thorn) 

 

 
Dankzij de unieke R-PEC-optiek van Thorn biedt de Isaro Pro nooit eerder geziene optische flexibiliteit 
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Informatie 
Het persbericht en scherp beeldmateriaal kunnen gedownload worden op: 
http://www.thornlighting.com/en/about-us/press   
 
Over Thorn 
Thorn Lighting is wereldwijd een vertrouwde leverancier van armaturen voor binnen- en buitenverlichting met 
een ingebouwd lichtregelsysteem. Onze missie is om geweldige verlichting beschikbaar te maken voor 
iedereen. Onze hoogwaardige verlichtingsoplossingen zijn te vinden op veel verschillende plaatsen, zoals 
sportterreinen, wegen, tunnels, steden, kantoren, onderwijsinstellingen of bedrijven. 
 
Ons bedrijf is opgericht in 1928, daardoor hebben we jarenlange ervaring met het leveren van 
verlichtingsoplossingen. Door onze faciliteiten voor onderzoek en ontwikkeling kunnen we steeds voldoen aan 
de juiste verlichtingsnormen. We verkeren in de unieke positie dat we de nieuwste verlichtingstechnologie 
kunnen combineren met onze specialistische kennis voor het ontwerpen van optieken en armaturen. Wij 
richten ons op geïntegreerde digitale oplossingen waarbij gebruikgemaakt wordt van de nieuwste 
verlichtingstechnologie. Ons doel is om de verwachtingen van klanten over de hele wereld te overtreffen en 
langdurig de vertrouwde, betrouwbare en professionele partner voor kosteneffectieve verlichting te zijn. 
 
Wij bieden energiebesparing zonder afbreuk te doen aan prestaties, efficiëntie en comfort. Een 
verlichtingsoplossing vinden en daarbij een volmaakt evenwicht bereiken tussen esthetiek, optische resultaten 
en energieverbruik, is in wezen wat we doen. Onze verlichtingsoplossingen zijn gemakkelijk te specificeren, 
installeren en onderhouden. Thorn maakt deel uit van de Zumtobel Groep. 
 
Ga voor meer informatie naar www.thornlighting.com  
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Perscontact: 
Donna Dederding 
Brand Communications Manager Thorn 
T +44 (0) 7817 54 28 83 
donna.dederding@zumtobelgroup.com 
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