LICHT

DOET (VER)WONDEREN.

DÉ SPECIALIST
In het verlichten van vastgoed en ketenbedrijven.

WIJ
CREËREN
LICHT.

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

LICHT IS NOG NOOIT ZO
AANTREKKELIJK GEWEEST.

OP ONS
KUNT U REKENEN.

Wilt u prijsbewust en efficiënt omschakelen naar led-verlichting? Kies dan voor de
expertise van LuxImprove. Onze professionals adviseren en begeleiden uw project van
inventarisatie tot oplevering en houden rekening met de actuele norm en regelgeving.
We hebben oog voor kwaliteit, uw budget, planning en wensen. Hiermee wordt een vlotte
transitie naar onze (licht)oplossingen gerealiseerd.

Licht is functioneel, licht verhoogt de veiligheid en licht brengt sfeer. Van plan tot
realisatie gaat LuxImprove als totaalontzorger oplossingsgericht te werk in 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.

- Izaak de Regt

“Before anything else,
preparation is the key to success.”
- Alexander Graham Bell

Merkonafhankelijk advies voor
elk verlichtingsvraagstuk.

Direct inzicht dankzij onze lichtplannen,
calculaties en 3D-beelden.

Gecertificeerde lichtadviseurs.

(Licht)oplossingen voor binnen,
buiten en architectuur.

De mogelijkheid om
budget-neutraal te investeren.

Besteed het volledige traject aan ons uit
en ervaar het gemak van ontzorging.

Volledige ontzorging van
inventarisatie tot oplevering.

Projectcalculatie op basis van uw budget
en wensen.

WIJ
CREËREN
SFEER.

“Een kleurrijke combinatie van verlichting,
speeltoestellen en interactiviteit zorgen voor
een omgeving waar kinderen kunnen leren,
ontdekken en spelen.”

- LuxImprove

ONZE WERKWIJZE
IS BUITENGEWOON HELDER.
Lichtscan op locatie

KWALITEIT VAN LICHT
IS REKENING HOUDEN MET.

Onze experts bekijken uw huidige situatie, de lichtwaardes en bespreken uw wensen met
betrekking tot de verlichting.

Wilt u in de huidige infrastructuur uw verlichting één-op-één vervangen? Of kiest u voor
een volledig nieuw lichtplan? Wat u ook wenst; goed verlichten vergt kennis, kunde en
aandacht voor:

Besparingsinzicht

Lichtcomfort

Efficiënte sturing

Met de bevindingen uit de lichtscan wordt vervolgens een adviesrapport opgesteld met inzicht in de
besparingen, de investering en de terugverdientijd.

Ervaar de juiste lichtkleur, lichtverdeling en voorkom
flikkering.

Extra besparen door slimme sensoren, keuze om te
dimmen, of heeft u toch liever digitale aansturing?

Lichtontwerp op maat

Plaatsing

Installatie

Afhankelijk van de situatie wordt het adviesrapport aangevuld met lichtberekeningen, een (3D-)
sfeerimpressie en een projectering van de armaturen in elke ruimte.

Positionering van licht gebeurt uiterst nauwkeurig,
afhankelijk van de ruimte en situatie.

Installatie kost tijd en geld. Maak gebruik van onze
projectbegeleiding en jarenlange expertise.

Projectbegeleiding

Regelgeving

Noodsituaties

Wij werken samen met uw huisinstallateur, of we nemen de volledige verantwoordelijkheid over
van het project met ons grote netwerk aan vakbekwame (installatie)partners.

De gewenste hoeveelheid licht op de vloer of
werkvlak - conform norm en regelgeving.

Noodverlichting hoort te voldoen aan de normen
volgens het bouwbesluit 2012 of NEN-EN 1838.

Financiering

Subsidie

Buitenomgevingen

Een overgang naar led-verlichting vraagt een forse investering. Toch hoeft dit geen drempel te zijn;
leasen biedt u de mogelijkheid om zowel de verlichting als de installatie te financieren.

Extra besparen door gebruik te maken van subsidies
betekent EIA-proof te werk gaan.

Rekening houden met gelijkmatigheid, veiligheid en
zicht zonder lichthinder of lichtvervuiling.

“

- WIM NOTERMANS

- LUXIMPROVE

“

Goed licht verbetert de gezondheid en
ondersteunt een betere nachtrust van de
cliënten. LuxImprove voorziet in de vraag
van bio-dynamische verlichting.
- LUXIMPROVE

MIDDIN

“

De zeer persoonlijke en klantgerichte
houding sprak ons aan in de
samenwerking met LuxImprove. Het
uiteindelijke resultaat spreekt voor zich.
- TIM VAN VOORST

“

“

“

Behouden van het monumentale karakter
stond voorop bij de transitie naar een
toekomstbestendig gebouw.

THE READSHOP

Dankzij de toepassing van modulaire
verlichting werd het mogelijk om
vestigingen in een handomdraai allemaal
dezelfde look te geven.

- LUXIMPROVE

ZORGWAARD
LAAT U INSPIREREN
In onze projectbrochure leest u meer over
onze werkwijze en de voordelen van
LuxImprove als verlichtingspartner.

ERASMUS UNIVERSITEIT

“

In de gehandicaptenzorg is licht een
belangrijk aspect. Het advies van
Luximprove zorgt voor een duurzame
oplossing die aansluit op onze wensen.
- HANS PLATZER

“

ANYTIME FITNESS

- JERRY VAN ZUIJLEN

“

Intratuin zet volledig in om
energiezuiniger en sfeervoller te worden
met een complete renovatie naar
led-verlichting van LuxImprove.

“

De Erasmus Universiteit heeft de missie
om het energieverbruik te verlagen.
LuxImprove werd ingeschakeld om hierin
te voorzien, zonder verlies van sfeer.
- LUXIMPROVE

“

- BARBARA DE FEIJTER

“

“

En wat zijn wij van Schipper Accountants
enorm tevreden met het resultaat! De
samenwerking verliep vlekkeloos en
prettig voor al onze locaties!

GEMEENTE SNEEK

“

SCHIPPER ACCOUNTANTS

- ANDRE SCHOUT

“

Ik heb het volste vertrouwen in
LuxImprove dat zij de beste, mooiste en de
meeste efficiënte oplossingen toepassen.

“

“

- AXEL DE WILDE

“

Wij werken nauw samen met LuxImprove
voor de aanpassing van onze bestaande en
nieuwe winkels naar moderne en
sfeervolle led-verlichting.

“

“

We kozen voor LuxImprove vanwege hun
expertise en efficiëntie. Binnen één maand
zijn al onze 46 vestigingen in de Benelux
compleet geïnventariseerd en lag er een
offerte.

INTRATUIN

AMADORE COLLECTION

JEANS INN

“

SCANIA BENELUX

SAMENWERKEN
HEEFT ZIJN VOORDELEN.

“

DEZE ORGANISATIES
KIEZEN VOOR ONZE EXPERTISE.

ONDER ANDERE
DEZE PARTNERS GINGEN U VOOR.
AUTOMOTIVE

UTILITEIT

ZORG

OVERHEID

ONDERWIJS

INDUSTRIEEL

prijs...

Kennedy Van der Laan

RETAIL

SPORT & LEISURE

HORECA & HOSPITALITY

Weihoek 10D
4416 PX Kruiningen
Nederland

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

