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LICHT IS NOG NOOIT ZO
AANTREKKELIJK GEWEEST.
Licht is niet weg te denken uit ons dagelijks leven. Licht is functioneel, licht verhoogt
de veiligheid en licht brengt sfeer. Van plan tot realisatie gaat LuxImprove als
totaalontzorger oplossingsgericht te werk voor alle facetten van licht en beleving.
Daarnaast hanteren wij een groothandelspositie en werken wij samen met onze
(licht- en installatie)partners tot het creëren van een totaaloplossing.
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Als verlichtingsspecialist gebruiken we onze passie, kennis en oog voor detail om
volledige controle te krijgen over uw verlichtingswensen. Licht doet (ver)wonderen;
zo zijn wij in staat om turn-keymaatwerk oplossingen te leveren die samen met onze
partners verder gaan dan het licht.
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“Before anything else,
preparation is the key to success.”
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AMADORE
DE KAMPERDUINEN
Het was duidelijk dat aansturing een bijzondere rol zou krijgen. Het gevoel dat men
overdag wil oproepen, verschilt van dat in de avond. Met meer dan 30 aparte Casambi
netwerken en in totaal 800+ armaturen geniet het volledige complex van een draadloze
aansturing van de verlichting. In een handomdraai kan de sfeer bepaald worden door een
ruime keuze aan voorgeprogrammeerde scènes, die verbonden staan aan dagdelen en
activiteiten.

TOEPASSINGEN
• Led-spots
• Led-downlights
• Wandarmaturen

• Audiosysteem
• Grondspots
• Designverlichting • Railverlichting
• Led-lichtlijnen
• Led-strips

• Noodverlichting
• Slimme aansturing

- Directeur, Jerry van Zuijlen

Blz 3.

HORECA & LEISURE

“Hotel De Kamperduinen in Zeeland, met
aangrenzend de wellness, moet aan drie eisen
voldoen: bijzonder, uniek en vernieuwend.”

INFORMATIE Dit is het grootste Casambi project van Nederland.

STUREN NAAR VERWONDERING.
Door onze uitgebreide kennis op het gebied van licht, geluid, beeld en aansturing
kunnen wij alle facetten van ons totaalconcept ‘Experience as a Value’ inzetten met een
bijzondere, unieke en vernieuwende ervaring. Voor dit project was maatwerk het
sleutelwoord in de nauwe samenwerking tussen Ferry Tabeling (architect van Heineken
Interieur Design) en LuxImprove.
Blz 5.

UITGELICHT Ago grondspot
Complimenteer uw omgeving met een scenografisch
lichtbeeld zonder verblinding. De AGO-series bestaat
uit robuuste (grond)spots, opbouwarmaturen en
lantaarns allemaal uit dezelfde serie.

SCANIA
BENELUX
Scania is vertegenwoordigd in meer dan 100 landen als producent, dealer en importeur
van zware bedrijfsauto’s, bussen en industrie- en scheepsmotoren. Samen met het
Europese hoofdkantoor in Breda, die 48 dealervestigingen in de Benelux aansturen, is het
traject ingezet voor de verduurzaming van al hun locaties. Hierbij is complete
projectbegeleiding van LuxImprove geleverd. In de reeds opgeleverde filialen realiseerde
LuxImprove een aanzienlijke verbetering van het lichtniveau én een gemiddelde
besparing van 65% op het energieverbruik.

TOEPASSINGEN
• Led-lichtlijnen
• Led-downlights

• Led-panelen
• Wandarmaturen

• Balkarmaturen

• Straatverlichting

- Manager Dealer Development, Theuwis Zandstra

Blz 7.

INDUSTRIEEL

“De merkonafhankelijk lichtexpertise van
LuxImprove heeft ons geholpen met het maken
van de juiste keuzes.”

INFORMATIE LuxImprove heeft alle vestigingen verduurzaamd.

PARTNER IN DUURZAAMHEID.
Voor iedere vestiging is een uitgebreid lichtplan gecreëerd, die uitgaat van een verhoging
van het lichtniveau en een verlaging van het energieverbruik. Dankzij een verbetering van
de lichtsterkte en kleurechtheid worden werkzaamheden bevorderd, zoals mechanische
assemblage. Van planning tot oplevering; LuxImprove is het centrale aanspreekpunt voor
alle werkzaamheden. Dit zorgt voor een totaalontzorging naar de klant.
Blz 9.

UITGELICHT Projectbegeleiding
Zoekt u totaalontzorging, lichtcomfort én een efficiënt
georganiseerde installatie voor al uw vestigingen?
Onze projectleider zorgt ervoor dat uw lichtontwerp
vorm krijgt naar een praktisch werkbare situatie.

TOYOTA
DE JONGE
Modern, fris en ruimtelijk is wat klanten ervaren wanneer zij binnentreden bij dé
Toyota-dealer voor Midden-Zeeland. LuxImprove heeft als lichtpartner van Toyota de
Jonge de opdracht gekregen om, naast de buitenverlichting, ook de showroom te
moderniseren. Het resultaat is een verbetering van de zichtbaarheid en de veiligheid, die
binnen verder gaat met een verhoging van het comfort en de efficiëntie.

TOEPASSINGEN
• Led-lichtlijnen
• Straatverlichting

• Led-panelen

• Led-spots

• Grondspots

- Directeur, Peter de Jonge

Blz 11.

AUTOMOTIVE

“We vallen nu een heel stuk beter op, daarnaast
vergroot het de veiligheid en comfort van werken
op de donkere momenten.”

INFORMATIE Pro-actief tegen lichthinder en strooilicht.

VAN ONTWERP TOT UITVOERING.
Bij Toyota de Jonge zorgt een combinatie van nauwkeurig toegepaste lichtoplossingen
voor een verbetering van zowel de esthetiek, als de kwaliteit van het licht. Bij de keuze
van producten is een selectie gemaakt van veelzijdige armaturen, die van tevoren zijn
getoetst op functie en beleving. Het realistisch 3D-ontwerp visualiseert de werking van
het licht en helpt bij het kiezen van de juiste lichtoplossingen.
Blz 13.

UITGELICHT Octa-X lantaarn
Zuinig (>170 lm/W) aan de binnenkant, robuust aan de
buitenkant; de Octa-X is het type armatuur dat tegen
een stootje kan (IK10) en bestand is tegen alle
weersinvloeden (IP66).

ASTERIA
COLLEGE
Onder Stichting Respont zijn de Korczackschool en de Klimopschool samengevoegd tot
het nieuwe Asteria College. Een grondige renovatie en uitbreiding van de voormalige
Korczakschool heeft de mogelijkheid gecreëerd om zowel het voorgezet speciaal
onderwijs (VSO), als het voortgezet onderwijs (VO) te combineren in één multifunctioneel
gebouw. Onze expertise op het gebied van comfort, efficiëntie en esthetiek zijn leidend in
de keuze voor de toegepaste lichtoplossingen. Dit alles zorgt voor een prettige
leeromgeving, met een optimalisatie van de (leer)prestaties en het comfort.

TOEPASSINGEN
• Led-panelen
• Wandarmaturen

• Led-downlights

• Balkarmaturen

• Noodverlichting

Blz 15.

ONDERWIJS

“Met minimale inspanningen is het mogelijk om
ieder schoolgebouw, veiliger en efficiënter te
maken.”

INFORMATIE Bij renovatie vormt een lichtscan de basis.

GEZONDE LEEROMGEVINGEN.
Renovatiewerkzaamheden worden altijd gestart met een inventarisatie en lichtscan op
locatie. Aan de hand daarvan wordt een lichtplan opgesteld. Bij het Asteria college heeft
LuxImprove, met behulp van de aangeleverde bouwtekeningen, een lichtplan weten te
creëren die aansluit op de bouwkundige eisen en de wensen van de school.
Blz 17.

UITGELICHT Lichtscan
Via een lichtscan en een professionele lichtmeting
brengen wij uw huidige situatie in kaart. Uit de
lichtscan volgt een rapport dat inzicht geeft in uw
jaarlijkse energiekosten en de vervangingskosten.

BEVELAND
WONEN
Dat circulariteit een belangrijk aspect moest worden, werd duidelijk met de plannen van
architect Rothuizen. Een groot deel van het meubilair, bouwmaterialen en onderdelen van
het oorspronkelijke gebouw zijn hergebruikt. LuxImprove heeft daarop inspelend gekozen
voor de toepassing van lichtoplossingen gemaakt van duurzame materialen. Ook hier
wordt gelet op het kiezen van de juiste verlichting. Het resultaat is een gebouw waarbij de
omgeving als rustig, fris en prettig wordt ervaren.

TOEPASSINGEN
• Led-downlights
• Wandarmaturen

• Led-panelen
• Straatverlichting

• Led-spots

• Design-verlichting

Blz 19.

UTILITEIT

“Onze projectmanager heeft een verlichtingsplan
gerealiseerd, die de juiste harmonie tussen
functie en vormgeving weet te creëren.”

INFORMATIE Verlichting in stijl met het interieurdesign.

DESIGN MEETS FUNCTION.
Ter vergroting van de interieurbeleving is gekozen voor een lichtplan die de
binnenarchitectuur versterkt. Diverse designarmaturen, zowel gependeld vanaf het
plafond als gemonteerd aan de wanden, wisselen elkaar onderling af met functionele
verlichting in de vorm van downlights en led-panelen.
Blz 21.

UITGELICHT Edgelit led-paneel
De ideale all-rounder voor een omgeving waarbij
anti-verblinding en gelijkmatigheid belangrijk zijn.
In het kort: 5 jaar garantie, een lage UGR <16 en een
hoge efficiëntie, die hem volledige EIA-proof maakt.

BOUTIQUE
HOTEL RIJKS
Boutique Hotel Rijks ligt midden in het historische centrum van Goes. Oorspronkelijk
werd dit monumentale pand uit de 15e eeuw gebruikt als klooster. Met een grondige
verbouwing is het pand omgetoverd tot een luxe 4-sterren hotel. Onze verlichting draagt
bij aan de klassieke uitstraling van het pand. Met de keuze voor gevelspots met
elliptische gradenbundels worden de karakteristieke architecturale eigenschappen van
dit rijksmonument extra belicht.

TOEPASSINGEN
• Gevelspots

• Wandarmaturen

Blz 23.

ARCHITECTUUR

“Bij de toepassing van buitenverlichting is het
van groot belang om hinder en verblinding te
voorkomen.”

INFORMATIE Met licht op het monumentale karakter.

VAN 3D NAAR WERKELIJKHEID.
Voor Boutique Hotel Rijks draagt een realistisch, architecturaal 3D-ontwerp bij aan het
visualiseren van de verschillende lichtoplossingen. Uit de drie gepresenteerde
lichtontwerpen is een keuze gemaakt, passend bij het budget en de wensen van de
(eind)klant.
Blz 25.

UITGELICHT Lichtontwerp
Realistische 3D-ontwerpen worden ingezet om het
lichtontwerp te visualiseren. Sfeer, schaduw en
daglichtinval worden in de visualisatie meegenomen.
Het laat zich nauwelijks van echt onderscheiden.

ANYTIME
FITNESS
Flexibiliteit, comfort en gemak zijn de kenmerken van sporten bij Anytime Fitness.
Kenmerken die ook gelden voor de toepassing van modulaire verlichting. Omdat er
continu vestigingen bij komen, of vernieuwd worden, is er gekozen voor een type
verlichting die eenvoudig geplaatst kan worden, in lijn met de huisstijl.

TOEPASSINGEN
• Led-lichtlijnen

• 3-faserail

• Railspots

Blz 27.

LEISURE

“Het vervangingsproces is zo gecoördineerd dat
vervanging efficiënt plaats kan vinden, met een
beperkte sluitingstijd.”

INFORMATIE Op iedere locatie in lijn met de huisstijl en visie.

PRO-ACTIEF VOORUITDENKEN.
LuxImprove heeft samen met de huisinstallateur van Anytime Fitness het
vervangingsproces zo efficiënt mogelijk gecoördineerd. De toepassing van led-lichtlijnen
zorgt voor een industriële look. Dankzij de modulaire toepassing van gradenbundels,
kleurtemperaturen, lichtsterkten en accessoires zijn deze zeer flexibel in te zetten.
Blz 29.

UITGELICHT Baldur lichtlijn
Led-lichtlijnverlichting is flexibel en elegant waardoor
deze op unieke manier in kantoor, retail of industriële
omgevingen toegepast kan worden. Ervaar een egale
spreiding van het licht zonder onderbreking.

SVRZ
OUDERENZORG
LuxImprove vervult al een aantal jaren een adviserende rol voor SVRZ in de transitie naar
een duurzame toekomst. Binnen SVRZ speelt verlichting een belangrijke rol. Naast
duurzaamheid en kostenbeheersing heeft SVRZ ook behoefte aan diverse soorten licht op
verschillende momenten van de dag. De mogelijkheid tot automatiseren en dimmen van
de verlichting speelt daardoor mee in de keuze van de toegepaste lichtoplossingen.

TOEPASSINGEN
• Led-panelen
• Sensoren

• Led-downlights

• Wandarmaturen

• Noodverlichting

“Goede verlichting draagt bij aan de veiligheid en
helpt de kans op valpartijen te verkleinen.”
ZORG

Blz 31.

INFORMATIE Slimme aansturing voor client en medewerker.

VERLICHTING VAN DE ZORG.
De toepassing van een projectering helpt mee bij het succesvol verduurzamen van
meerdere locaties. Speciaal voor SVRZ heeft LuxImprove daarnaast de huiselijke sfeer
gewaarborgd. Er kan desgewenst overgeschakeld worden naar een hoger lichtniveau. Bij
dynamisch instelbaar licht wordt er gebruik gemaakt van een hogere lichtintensiteit
waardoor ouderen zich beter kunnen oriënteren; dit verkleint de kans op vallen.
Blz 33.

UITGELICHT Projectering
Een projectering bevat concrete informatie, zoals
posities, maatvoering en plaatsing van sensoren,
schakelaars en stuurdraden; om een lichtplan met
precisie te kunnen uitvoeren.

WEBNL
CREATIVE STUDIOS
Het pand, wat ooit begon als woonboulevard, is nu het creatieve hoofdkantoor van
WebNL. Dit imposante gebouw heeft een glooiende gevel die door LuxImprove volledig is
omgetoverd tot een kleurrijk spektakel. WebNL had een duidelijke wens: vergroting van
de herkenbaarheid met een egale spreiding van het licht.

TOEPASSINGEN
• Gevelverlichting

• Sensoren

• DMX Controller

- Directeur, Pieter Struik

Blz 35.

ARCHITECTUUR

“Bij WebNL hoort natuurijk kleurrijke
gevelverlichting! Al van ver zie je dit lichtontwerp
stralen. En daar zijn we heel blij mee!”

INFORMATIE Volledige vrijheid in functie en thema.

DE JUISTE SNAAR RAKEN.
LuxImprove was aanspreekpunt voor alle werkzaamheden, die samen met de
installatiepartner zijn uitgevoerd. Om het geheel aan te sturen heeft LuxImprove de
afstelling en programmering op zich genomen. Zo geniet WebNL, dankzij het
voorgeprogrammeerde wandpaneel, van een volledig geautomatiseerde lichtaansturing
die per seizoen of feestdag volledig instelbaar is.
Blz 37.

UITGELICHT Jupiter wallwasher
De floodlight voor het aanlichten van gevels en
façades met uiterste precisie en gelijkmatigheid. Een
compact en krachtig armatuur, die vrijwel onzichtbaar
toe te passen is in het stedelijk landschap.

DE BRASS
GOES
De Brass Goes is een nieuw concept in het hart van Goes. Dit nieuwe restaurant voegt
ambiance, smaak en gezelligheid samen tot een culinaire kunst. LuxImprove heeft met
een eenvoudig lichtontwerp de volledige ambiance weten te versterken. In kleine stapjes
met efficiënte en bewuste toepassing van armaturen en lichtbronnen is een
verwonderend resultaat neergezet. Uniek voor de Zeeuwse horeca.

TOEPASSINGEN
• Led-spots
• Hanglampen

• Opbouwspots

• Wandarmaturen

• Design-armaturen

- Eigenaar, Jeroen van Waarde

Blz 39.

HORECA

“Het resultaat is heel gaaf geworden, vooral de
keuze van de design-armaturen. Die moesten wij
hebben, punt.”

INFORMATIE Met kleine stapjes toch groots verwonderen.

FUNCTIE EN FLEXIBILITEIT.
Aan de hand van de geleverde 2D-schets van het interieur is LuxImprove aan de slag
gegaan met een creatieve oplossing. Door de handige positionering van de armaturen is
een sfeervol lichtbeeld gecreëerd, passend bij het restaurant, met behoud van flexibiliteit
voor de tafelformatie.
Blz 41.

UITGELICHT Financiering
Overweeg een budgetneutrale financiering en realiseer
een besparing die hoger ligt dan de investering. De
financiering hoeft hierdoor geen belemmerende factor
te zijn.

MOTOPORT
GOES
Met de verbouwing en uitbreiding van Motoport Goes is het pand vergroot met ruim
1100m2. Dit maakt Motoport Goes, met 4400m2 aan showroom, werkplaats, voorraad en
kleding, meteen de grootste motorzaak van de Benelux. LuxImprove heeft een
basisniveau aan verlichting weten te creëren dat aanpasbaar is door het personeel. Dit
geeft de vrijheid om zo naar eigen ingeving kleding, motoren en accenten uit te lichten.

TOEPASSINGEN
• 3-faserail

• Railspots

• Led-downlights

• Pendelarmaturen

- Directeur, Izaak de Regt

Blz 43.

RETAIL

“De combinatie van functioneel, maar toch
sfeervol en aanpasbaar licht overtreft alle
verwachtingen.”

INFORMATIE Volledige keuzevrijheid in opstelling en positie.

FLEXIBEL IN TOEPASSING.
Samen met de huisinstallateur en architect, heeft LuxImprove een totaalplaatje neer
weten te zetten in lijn met de visie, huisstijl en retailfunctie van Motoport. De flexibiliteit
van railverlichting excelleert in zijn aanpassingsvermogen door de toepassing verstelbare
railspots met aanpasbare lichtsterkte. Zo krijgt de klant zelf de controle over zijn
verlichting.
Blz 45.

UITGELICHT Railverlichting
Al jaren is het 3-fase railsysteem dé standaard voor
verlichting in retail en hospitality. De spots zijn
verplaatsbaar over de rails en kan dus op elke
gewenste locatie een accent leggen.

STADHUIS
SNEEK
In het licht van de duurzame visie van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft LuxImprove
een moderne en duurzame toepassing van verlichting weten te creëren, die past bij de
architectuur en het interieur van dit bijzondere rijksmonument. De uitvoering vond plaats
in samenwerking met verschillende bouwpartners en architecten, onder leiding van de
Centrale Huisvesting gemeente SWF.

TOEPASSINGEN
• Led-lichtlijnen
• Schakelaars

• Casambi
• Wandarmaturen

• Led-filament

• Led-downlights

Blz 47.

UTILITEIT

“Behoud van het monumentale karakter stond
voorop bij de transitie naar een
toekomstbestendig gebouw.”

INFORMATIE Moderne verlichting in een monumentaal jasje.

STUREN OP MODERNISERING.
Om het functionele lichtniveau te verbeteren is gekozen voor de nieuwste generatie
led-lichtlijnen in combinatie met design-armaturen en led-filament lampen. Voor de
aansturing hebben wij gekozen voor het Casambi protocol. Het voordeel van Casambi is
een naadloze integratie van slimme aansturing voor bestaande of nieuwe verlichting,
zonder extra stuurdraden of de noodzaak van ingewikkelde stuurprogramma’s.
Blz 49.

UITGELICHT Programmering
Schakel eenvoudig tussen verschillende scenes en
verander uw omgeving met één druk op de knop van
functioneel werken naar sfeervol recreëren.

KENNEDY
VAN DER LAAN
Kennedy Van der Laan is verhuisd naar een nieuw pand aan de Molenwerf in Amsterdam.
Het advocatenkantoor neemt haar intrek in een voormalig ING-complex, dat volledig is
getransformeerd naar een open en frisse werkplek. Een verscheidenheid aan
design-verlichting en lichtlijnen dragen bij aan een strakke uitstraling, met in het
achterhoofd de nieuwe communicatie stijl: ‘a clear line’.

TOEPASSINGEN
• Led-lichtlijnen

• 3-faserail

• Railspots

• Wandarmaturen

- Directeur, Joost Linnemann

Blz 51.

UTILITEIT

“We hechten waarde aan een transparante en
toegankelijke omgeving, waar onze advocaten
echt zichtbaar zijn.”

INFORMATIE Led-lichtlijnen; speels en strak in hun element.

EEN DUIDELIJK LIJNENSPEL.
De toepassing van 600 meter aan lichtlijnen zorgen voor een speels lijnenspel. Een
functioneel, maar sfeervolle toepassing van continu doorlopende lichtlijnen vormen de
basis van het lichtontwerp. Naast functionaliteit staat in het nieuwe Kennedy-pand ook
kunst centraal. Led-spots zorgen voor een flexibele inzet van belichting bij het steeds
wisselende werk uit eigen collectie, of die van kunstenaar Ad de Jong.
Blz 53.

UITGELICHT Doxis lichtlijn
Gemaakt van geëxtrudeerd aluminium. De Doxis
lichtlijn zorgt met zijn opalen lens voor een
uitstekende lichtverdeling, die van (advocaten)kantoor
tot werkplaats overal tot zijn recht komt.

SLOT
OOSTENDE
Slot Oostende is een historische en unieke plaats in de oude binnenstad van Goes. Het
kasteel stamt in zijn eerste vorm uit de 12e eeuw. De bierbrouwerij, restaurant, kelder en
winkel dragen één gezamenlijke stijl uit om de historische en authentieke waarden van
het slot te waarborgen. De verschillende toepassingen van licht zijn geselecteerd om de
nadruk te leggen op de architecturale kenmerken van dit unieke pand. Daarnaast
moesten de historische elementen behouden blijven en diende de verlichting bij te
dragen aan een sfeervolle eetgelegenheid.

TOEPASSINGEN
• 3-faserail
• Led-spots

• Railspots
• Grondspots

• Led-filament

• Led-strips

Blz 55.

HORECA

“Door het toepassen van onze led-verlichting is
eten en drinken bij Slot Oostende een unieke
beleving geworden.”

INFORMATIE Onze expertise gaat verder dan het licht.

WIJ CREËREN SFEER.
Om het authentieke karakter te behouden is gericht inzetten van verlichting essentieel.
Een slimme toepassing van onze verlichting zorgt voor een ruimtebeleving die volledig in
stijl is met het creëren van een totaalbeleving en daarbij naadloos aansluit op alle
facetten van ons totaalconcept ‘Experience as a Value’.
Blz 57.

UITGELICHT Experience as a Value
LuxImprove is meer dan licht. De nauwe samenwerking
met partners op het gebied van beeld, geluid, geur en
aansturing maakt dat wij in iedere situatie kunnen
verwonderen met een totaalbeleving op maat.

SCHIPPER
ACCOUNTANTS
LuxImprove werkt sinds 2014 samen met Schipper Accountants om haar vestigingen te
transformeren naar energiezuinige panden. De loze ruimte boven het systeemplafond
maakt het mogelijk om een efficiënte doorvoer van lucht te combineren met verlichting.
De plenum-afzuiging in combinatie met comfortabele led-verlichting waarborgt een
optimaal binnenklimaat door luchtcirculatie en licht.

TOEPASSINGEN
• Led-downlights
• Sensoren

• Inbouwspots
• Wandarmaturen

• Plenum-panelen
• Noodverlichting

• Design-armaturen

- Directiesecretaresse, Barbara de Feijter

Blz 59.

UTILITEIT

“En wat zijn wij van Schipper Accountants enorm
tevreden met het resultaat. De samenwerking
verliep vlekkeloos en prettig.”

INFORMATIE Een optimaal binnenklimaat dankzij innovatie.

MAATWERK IN MILLIMETERS.
Een uitdaging met afwijkende maten in het plafond gaan wij, met onze (installatie)
partners en leveranciers, niet uit de weg. Dit project combineert precisie maatwerk met
de innovatieve samenkomst van afzuiging en licht.

Blz 61.

UITGELICHT Linessa Air
Creëer een optimaal binnenklimaat dankzij de
innovatieve samenkomst van licht en lucht. De Linessa
Air beschikt over hoogwaardige Bartenbach optieken
i.c.m. een efficiëntie van >145 lm/W en 7 jaar garantie.

ALWAYS

LOOK ON THE
BRIGHT SIDE

OF LIGHT
- LuxImprove

LUXIMPROVE
Professionele led-verlichting

Weihoek 10D
4416 PX Kruiningen
Nederland

t: +31 (0)113 60 31 18
i: www.luximprove.com
e: info@luximprove.com

