
Innovatieve lichtoplossingen
Voor binnen en buiten

LICHT
DOET (VER)WONDEREN



WIJ
CREËREN
LICHT.
Van plan tot realisatie gaat LuxImprove als totaalontzorger
oplossingsgericht te werk voor alle facetten van licht en beleving. 
Daarnaast hanteren wij een groothandels positie en werken wij 
samen met onze (licht- en installatie)partners tot het creëren 
van een totaaloplossing. 



Duurzaamheid

Passie

SamenwerkenErvaring

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-key maatwerk oplossingen te leveren die 
samen met onze partners verder gaan dan het licht. Voeg 
geluid, geur, beeld en aansturing toe en ervaar de kracht van 
Experience as a Value. 





WIJ
WERKEN
SAMEN.



Onze samenwerking met de architect zorgt ervoor dat wij vanuit het 
ontwerpkader een lichtontwerp kunnen realiseren die voldoet aan het 
programma van eisen. Heeft u een digitaal werkbestand gereed? Dan kunnen 
wij op basis daarvan, met begeleiding van de architect, naadloos aansluiten op 
de visie en doelstellingen van het project.

MET ARCHITECTEN.



LuxImprove werkt samen met een landelijke dekking van installateurs om 
ervoor te zorgen dat de eindklant een lichtoplossing op maat krijgt. Vanuit de 
projectbegeleiding zorgt LuxImprove ervoor dat van begin tot eind het 
lichtontwerp wordt uitgevoerd volgens de normen en wensen van de 
eindklant.

EN (INSTALLATIE)PARTNERS.



LEGGEN
FOCUS
OP.



Of gebouwen en constructies nu natuurlijk of kunstmatig worden verlicht; 
verlichting is het medium waarmee we de kenmerken van gebouwen, kunstwerken 
en architectuur om ons heen kunnen zien en waarderen. LuxImprove gebruikt 
innovatieve lichtoplossingen om voor ieder project, groot of klein, binnen of buiten, 
de juiste balans tussen functie en sfeer te realiseren.

Volgens de NSVV 
Richtlijnen.

LICHTONTWERP VOLLEDIG DE NORM.



Lichtvervuiling en strooilicht kunnen leiden tot verblinding, de slaap van mensen 
verstoren en het natuurlijke gedrag van nachtdieren negatief beïnvloeden. Door 
onze slimme toepassing van moderne lichtoplossingen zorgen wij voor maximaal 
visueel comfort, zonder verblinding. Daarnaast zorgt intelligente sturing voor licht 
alleen daar waar het gewenst is. 

PRO-ACTIEF TEGEN LICHTVERVUILING.

Moderne optieken 
tegen strooilicht.



Onze projectleider zorgt ervoor dat uw lichtontwerp vorm krijgt tot een praktisch 
werkbare situatie. Op tijd, conform planning en inclusief tussentijdse beslissingen. 
Uiteraard worden alle beslissingen afgestemd met u als opdrachtgever. Kortom, 
heldere en eerlijke communicatie.

TOTAALONTZORGING VAN A TOT Z.

Merkonafhankelijk 
in ons advies.



Van comfort regeling tot veiligheid, sfeer en ondersteuning van de dagelijkse routine 
in en rondom uw omgeving. Schakel eenvoudig tussen verschillende scenes en 
verander uw omgeving met een druk op de knop van functioneel leven naar sfeervol 
recreëren. 

INTELLIGENT IN BEDIENING.

Slim in gebruik en 
aansturing.



MAKEN
GEBRUIK
VAN.



Onze focus begint vanuit licht, maar dankzij een nauwe samenwerking met 
verschillende partners op het gebied van visualisatie, geluid, geur en 
aansturing kunnen wij flexibiliteit en expertise combineren voor architecten en 
klanten om ieder project als totaaloplossing te voltooien.

DE KRACHT VAN LICHT.



Onze kernactiviteiten zijn gebaseerd op lichtontwerp en lichtregeling. Met 
deze toepassingen kunnen we een full-circle ervaring creëren op basis van uw 
wensen en die van uw bezoekers. Dankzij onze in-house expertise wordt geen 
detail gemist, waardoor u voor iedere situatie een maatwerk oplossing tot uw 
beschikking krijgt.

EN AANSTURING.



ZORGEN
SAMEN
VOOR.



Functionele verlichting neemt een belangrijk aspect op zich door een ruimte 
functioneel te verlichten. Hiermee vestig je de aandacht op gebieden waar 
taken uitgevoerd kunnen worden. Door de ruimte goed te verlichten vertelt het 
ons precies waar we naar moeten kijken en creëert, organiseert en markeert 
het belangrijke elementen in de ruimte.

FUNCTIONEEL LICHT.



Licht kan daarnaast de sociale veiligheid vergroten. Denk hierbij aan 
noodverlichting, verlichting ter ondersteuning van dagelijks functioneren of 
verlichting die ongewenste personen doet weren.

VEILIG LICHT.



EN SFEERVOL LICHT.

Voeg daaraan toe de mogelijkheid om functioneel licht te combineren met sfeervol licht en  u creëert een omgeving die 
als gezellig, inspiratievol of zelfs kalmerend valt te omschrijven. Door accent te leggen op bepaalde eigenschappen, 
kleuren te versterken en dynamiek toe te voegen in het lichtontwerp wordt de nieuwsgierigheid geprikkeld



MET
GEBRUIK
VAN.



Bovendien kan geluid worden gebruikt om de sfeer te bepalen. Het duurt 
slechts 0,146 seconden voordat een mens een geluid hoort en interpreteert. 
Dit zorgt voor een directe weg naar uw emoties. Niet voor niets dat geluid 
zoveel teweeg brengt bij het creëren van de juiste ambiance. 

INDRUKWEKKEND BEELD.
De mens is erg gevoelig voor beeld. Combineer het visuele met de 
totaalervaring en creëer een blijvende herinnering. Via ons partnernetwerk 
kunnen we een geïntegreerde visuele ervaring aanbieden met zowel visuele 
artiesten als productfabrikanten.

SFEERVOL GELUID.

Geuren kunnen uw gevoel en beleving zo beïnvloeden dat een goede geur een 
slecht humeur kan verbeteren en ertoe aanzetten dat men vriendelijker is 
voor werknemers en voor elkaar. Als zodanig is geurimplementatie een 
krachtig hulpmiddel om toe te voegen aan uw totale ervaring.

EN HEERLIJKE GEUREN.











Chris Elzas
Accountmanager

+31 (0)6 41 38 74 33
Chris.elzas@luximprove.com

UW
CONTACT
PERSOON.
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