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LEDNLUX België

“

Een dynamisch en
oplossingsgericht team met
een hart voor verlichting

“

LEDNLUX - over ons

Als doorgewinterde verlichtingsspecialist
ontvangen we u met open armen. Onze

missie is dan ook: ‘Elk individu voorzien van

kwalitatieve lichtbelevingen’. Licht is emotie,
ook als je denkt dat het niet zo is. Elk type,

technisch of architecturaal, roept emoties
op. Door innovatieve technologie en een

scherp design verrijken we de omgeving in

INTRO

GERRY WOUTERS & AGATINO STURIALE
BESTUURDERS LEDNLUX

de meest waardevolle momenten.
Als ervaren partner in verlichting creëert
lednlux perceptie waardoor we de
verwachtingen steeds overtreffen. Door
vast te houden aan kwaliteitsvolle
producten in combinatie met een hoogwaardige service ontzorgen we de experten.

Residentieel of projectmatig, wij geloven in
de kracht van creaties. Door een verfijnde
creatie zorgen wij voor een ultieme lichtbeleving. Een sterk team zorgt voor de
totaalservice.

LEDNLUX - over ons

De wereld van verlichting verandert snel.
Niet alleen op technologisch vlak, ook op
ecologisch vlak. De bouwsector denkt
meer na over circulair bouwen en wij
denken hierin mee. In 2009 zijn we lednlux
opgestart met één doel: ‘Een lichtpartner
zijn voor de experten’. Als het kwaliteit op
maat moet zijn, daar komt lednlux in beeld.

HQ lednlux

WAAROM LEDNLUX

Wie doorgaans samenwerkt met een verlichtingspartner, werkt samen
met een leverancier. lednlux pakt het anders aan. Wij hebben alle
expertise inzake en begeleiden jou volledig doorheen het
installatieproces. Van de calculatie tot de naservice, op lednlux kun je
rekenen.
Door kennis en creativiteit te bundelen zorgen wij voor een oplossing op
maat. We gaan zelfs nog verder. We denken vooruit. We denken na over
de meest efficiënte installatie en bekijken het totaalplaatje.
Het team van lednlux laat niets aan het toeval over. Voor ons moet elk
project een weerspiegeling zijn van de behoeftes. Architect, studiebureau, installateur, aannemer, eindklant,… iedereen moet zich goed
voelen bij het effectieve eindresultaat.
Het is ons doel om functionaliteit en esthetiek te verzoenen. We gaan
voor een harmonieus eindresultaat waar gewoond, geleefd en gewerkt
kan worden.
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LEDNLUX - over ons

Wij zijn de rechterhand
van de specialist

Dankzij interne opleidingen en een constante
wisselwerking staan alle neuzen in dezelfde
richting om een project tot een goed einde
te brengen. Als team zorgen we voor een

oplossing op maat van jouw project. Je vaste
adviseur bewaart het overzicht en coördi-

EEN LICHTPARTNER
VAN A TOT Z.

neert het hele proces nauwkeurig. We garanderen een vlotte gang van zaken en voorzien
ten alle tijden een aanspreekpunt. De enige

juiste manier om te anticiperen op mogelijke

VERLICHTEND
ADVIES
In zee gaan met lednlux is kiezen voor de
totaalpartner. Op ons kun je rekenen, met
het volste vertrouwen. Als verlichtingsfabrikant staat respect altijd centraal. Het is
de basis van elk project. Respect voor onze
klanten en hun woning, maar zeker ook
tussen de collega’s onderling.
Elke schakel binnen het team van lednlux is
belangrijk, waardoor we een goed geoliede machine vormen. Vlot werken en een
atmosfeer creëren is dan ook het streefdoel.
Daarbij is het essentieel dat we luisteren en
je wensen vooropstellen.

Doorheen de keuze van het verlichtingsproces zorgen we dat elke schakel tevreden is.
Als het nu gaat over een design-to-build,
een aanbesteding of een residentieel

project, we maken geen onderscheid. Zowel
architect, studiebureau, installateur,

aannemer, eindklant,… moet tevreden zijn
met de geleverde verlichting. Het klinkt

misschien cliché, maar alles begint met een
goed gesprek.

Zeker bij lednlux. Om te weten wat je precies
wilt luisteren en noteren we vlijtig. We

denken proactief mee vanuit onze ervaring
en delen tips waar het volgens ons nog
efficiënter kan. Een verbluffend

eindresultaat is uiteindelijk wat we willen

bereiken zonder in te boeten op het technisch aspect.

EFFICIËNTE
WERKWIJZE

Heb je nog geen concreet plan maar wil je
van een professional horen hoe het moet
aangepakt worden? Dan delen we graag
onze kijk op het project en zorgen we voor het
nodige advies op maat. Ons uiteindelijk doel
is een ontwerp realiseren waarin elke schakel
meer dan tevreden is.
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problemen of wijzigingen in te plannen.

PERSOONLIJKE
AANPAK
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ADVIES OP
MAAT

Het succes van lednlux? De drive om je
van A tot Z te ontzorgen. Als je met ons in
zee gaat weet je waar je aan toe bent. Van
de stappen die we ondernemen in R&D tot
naservice, bij ons staat de klant écht centraal. Geen hocuspocus-verhalen, wél echte
service. Wij nemen graag de tijd om samen
te zitten om je vragen te beantwoorden en
duidelijke afspraken te maken.
Zit je met veel vragen vooraleer je aan een
project begint? Aarzel niet en contacteer
een van onze lichtexperten. We geven

graag advies over allerhande projecten

zoals residentieel, industrieel of tertiair. Voor
alle vragen kun je bij ons terecht. Doordat

we de nodige expertise in huis hebben lossen we gegarandeerd al jouw vragen op.

STA JE TE POPELEN OM JOUW PROJECT AF TE RONDEN?
LAAT HET ONS DAN WETEN EN DOE ALVAST INSPIRATIE
OP MET DIT MAGAZINE.

MAATWERK
GEMAAKT IN BELGIË

VERWACHTINGEN OVERTREFFEN

Belgische productie, door eigen handen.

Tijdens het doorlopen van het productie-

proces handelen de LINIA-experten met de
grootste zorgen. Elk lid van lednlux houdt
zich dan ook aan de strikte kwaliteitspa-

rameters om zeker te zijn dat het product

de lednlux-kwalificering waardig is. Om de
verwachtingen te overtreffen worden de
producten ruimschoots getest en geïnspecteerd.

Kiezen voor lednlux is kiezen voor Belgisch
maatwerk. Van architecturale finesse tot
technische hoogstandjes, lednlux zorgt
ervoor.
Er worden zowel kleine als grote armaturen
gemaakt in onze productiehal te Genk. We
zijn dan ook fier om technische en esthetische lichtoplossingen te voorzien dewelke
volledig in België geassembleerd worden.
Door onze producten in Genk te produceren
houden wij de vinger aan de pols. Naast
het opleveren van de ultieme kwaliteit is
flexibiliteit een erg grote troef. Omdat we de
productie volledig in handen hebben kunnen we snel schakelen waar nodig.

01

LEDNLUX - maatwerk

LEDNLUX - maatwerk

MAKERS KIEZEN
VOOR BELGISCH
MAATWERK

LINIA

LEDNLUX - LINIA

Het LINIA-assortiment uit zich in drie types

lijnverlichting: LINIA3535, LINIA5470 en LINIA7977.
Elk type lijnverlichting heeft haar DNA. Het
meest slanke lijnprofiel is de LINIA3535.

Deze wordt vaak gebruikt in residentiële

projecten en strakke interieurs. De LINIA5470 is

de meest multifunctionele. Maar liefst mogelijk

met vijf types lichtmodules en talloze mogelijkheden om te dimmen.

De LINIA7977 uiteindelijk is het meest robuuste
profiel. Straf als blikvanger.

STRAK & EFFICIËNT

De LINIA is veruit de runner van het productgamma ‘Maatwerk’. Strak, efficiënt en enorm breed

toepasbaar. Dat zijn de eigenschappen van het
LINIA-assortiment.

LEDNLUX - LINIA

LIJNVERLICHTING
OP Z’N BEST

LINIA
3535

LINIA3535

Groots in haar
subtiliteit.
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OCULI

02

Ga voor een unieke lichtuitstraling met
de ronde lenzen, de OCULI. Verkrijgbaar in
15°, 25°, 45. Deze sublieme integratie geeft
een speciale beleving in elk architecturaal

LEDNLUX - LINIA

Ga dan voor de DORO of LUCIDORO.

LICHTLIJN

Subtiel, zonder in te boete op efficiën-

tie. Geniet van het minimalisme van de
LINIA3535.

ARGUS

3535

03

Subliem in reflectie, dat is de argus. De
lichtmodules zitten iets dieper in het
profiel waardoor je een geraffineerde
lichtuitstraling weerspiegelt wordt.
Op zoek voor een golden touch? Ga
dan voor de DORO of LUCIDORO.
Verkrijgbaar in 12°, 34°, 48°.

LEDNLUX - LINIA

interieur. Op zoek voor een golden touch?

LINIA

01

5470

OCULI

LICHTLIJN

De meest compatibele lijnverlichting is
de LINIA5470. Van sensoren tot speci-

03

Waar stijl en efficiëntie samen komt. Speel
met de unieke lichtuitstraling voor de
meest speciale beleving. Verkrijgbaar in
15°, 25°, 45°.
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fieke sturingen, dit profiel kan het aan.

02
ARGUS

5470

04

Licht architecturale elementen op een
SETTO

De integratie van de setto is een veel

gevraagd element voor ieder die een
betere UGR-waarde wilt in kantoorruimtes.

unieke wijze uit. Liever een algemenere
uitstraling? Ga dan voor de 48° lichtbundel. Verkrijgbaar in 12°, 34°, 48°.

LINIA
7977

LINIA 7977

Deze robuuste lijnverlichting is de eyecatcher
van elke ruimte. Dit krachtig profiel is de definitie van ultieme efficiëntie.

Mix-and-match de LINIA7977 met andere lijnprofielen voor een mooi totaalbeeld.

Ideaal voor openbare ruimtes of grote vides.
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7977

WINK

MAATWERK
GEMAAKT IN BELGIË

ONEINDIGE
MOGELIJKHEDEN
De custom-lijn is in het leven geroepen voor de
makers. We verpersoonlijken de ideale lijnverlichting door verschillende integraties en de

mogelijkheid om met kleuren en koppelingen
te spelen.

Wink: Unieke spot, verkrijgbaar in +700 versies.
Zaro: Pendellamp

Talpi: Blindplaat voor een strategische lichtuitstraling.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Scan de
QR-code.

CUSTOM
TALPI
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ZARO

SCUPO

LEDNLUX - maatwerk

Straf, dat zijn de eerste woorden bij de eerste

creatieve installatie van de SCUPO. De SCUPO is

verkrijgbaar in 45° en 90° en drie verschillen lichtuitstralingen: down, outer en inner.

lednlux gaat voor een uitgebreid gamma maat-

werk, zodat we elke type klant volledig kunnen ontzorgen. Van strakke en herkenbare lijnverlichting
tot unieke en creatieve concepten.

De meest flexible lijnverlichting. Door de organische vormen verkrijg je een uniek effect in elke
ruimte. Van residentieel tot hospitality.

LEDNLUX - maatwerk

STRAKKE
RONDINGEN

OQQU

PRACHTIG
BELGISCH
Railspots, een onmisbaar item in de verlichting
van menig retailers, horeczaken, hospitality en

andere creatieve projecten. Wij herontwerpen de
trackspot. Een sleek design en een krachtige mo-

dule zorgen voor een musthave-gevoel. De unieke
reflector geeft een extra touch van design.

Maak er écht jouw armatuur van door de vele mogelijkheden in kleur voor zowel de body als de ring.

De railspot opnieuw uitgevonden. Van tekening

tot assemblage volledig Belgisch. Geniet van de

unieke vormgeving en ga voor een gepersonaliseerd product.
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OKKO

DESIGN

GEMAAKT IN BELGIË

HET ULTIEM WAUW-GEVOEL

Naast maatwerk verzorgen we parels van

verlichting in onze productie te Genk. Niet zo
zeer het oog op een product op maat, wel

een sfeer op maat. We zorgen ervoor dat de
architecturale producten er subliem uitzien
zonder de techniciteit te vergeten. Onze

kernwaarde: ‘Makkelijk installeerbaar én

technisch sterk’ behouden we zonder twijfel.

02

Van trackspots tot sublieme plafondverlichting, we hebben het allemaal. Onze
technische experten zorgen ervoor dat elk
product vertrekkensklaar is. Door deze productrange willen we mensen laten dromen.
Wanneer iemand de ruimte betreed moet
het thuisgevoel er zijn. Verlichting zorgt voor
een feel-good. Door architecturaal design
te combineren met een straffe techniciteit
zorgen wij voor dat goed gevoel.

LEDNLUX - design
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PARELTJES
VAN
VERLICHTING

03

EEN GOUDEN RANDJE

VAN ACCESSOIRES
TOT
UNIEKE REFLECTORS

UNIEK DESIGN

Van de tekentafel tot productie Belgisch, wie pakt hier
niet graag mee uit? Elegant design gekoppeld met een
interessante UGR, dat zorgt ervoor dat de OKKO-familie
geliefd is in huiskamer als menig projecten. Surplus, de
body is verkrijgbaar in 9005 & 9010. De Ring is verkrijg-

In interieur staat Belgische luxe gelijk aan verlichting met

baar in RAL9005, RAL9010, Goud, Koper en aluminium. 23°

een persoonlijke toets. Krachtig door eenvoud, geraffineerd

36° en 60° zorgt voor de ideale sfeer.

door een unieke details.
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De OCULI zijn vijf paar architecturale ogen in een
lijnverlichting. Deze zijn beschikbaar in drie types
lenzen: 15°, 25° en 45°.
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VERFIJNDE EYECATCHER

Het organisch design pakt de volledige ruimte is, maar
is verfijnd genoeg om te spelen met groottes. Meer nog,
voor de creatievelingen zijn er nog meer opties! Speel
met de lichtuitstraling (inner, outer of down) voor een
karakteristieke uitstraling

01
MAATWERK ARGUS
Unieke reflectoren met een verfijne de lichtuitstraling. Doordat de lichtbron dieper in het
profiel ligt verkrijg je een gestilleerde lichtspreiding. Verkrijgbaar in 12°, 34° en 48°.

02
INBOUWSPOT MET DNA
Op zoek naar een inbouwspot met DNA? Dan is de KALI
echt wel iets voor jou. Geraffineerd design, een knappe
lens en volledig combineerbaar. Ben je benieuwd naar
de 720 variaties?
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MAATWERK OCULI

TECHNISCH
STEEDS HET JUISTE ADVIES

ADVIES VAN A TOT Z

lednlux laat niets aan het toeval over. Door

lednlux wordt niet voor niets ‘De menselijke

jouw project van A tot Z voldoet aan de

omdat we de mens achter het bedrijf willen

interne specialisten zorgen wij ervoor dat

eisen. Technische specialisten, productspe-

cialisten, calculators en marketeers, je vindt
ze allemaal bij lednlux. Dit om jou volledig te
ontzorgen, zodat jij je kunt focussen op wat
écht belangrijk: ‘Jouw project’.
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verlichtingsfabrikant’ genoemd. Dat is zo
kennen. We willen de vinger aan de pols

houden bij problemen en snel schakelen bij
vragen. De lichtexperten staan te popelen
om lichtstudies te maken, calculaties te

verzorgen en steeds aan productontwikkeling te doen.
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DE MENSELIJKE
FABRIKANT

ADVIES

JOUW PROJECT

Door samen aan
projecten te
werken kunnen
we steeds het
juiste aanbieden

LICHTSTUDIES

02

De basis van een optimaal en efficiënt
verlichtingsplan start met een lichtstudie.

LEDNLUX - technisch advies
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uit volgens uw persoonlijke wensen, al

PRODUCTONTWIKKELING

SAMENWERKEN

Onze producten worden ontworpen

Uiteindelijk worden alle producten

dan niet samen met aannemers of
architecten.

GEPERSONALISEERD ADVIES

Door voor lednlux te kiezen ben je nooit alleen.

Van kleine tot industriële projecten, jij verdient het
correcte advies.

en geassambleerd in Genk. We vinden
het belangrijk om dit in eigen handen

te hebben zodat we snel op de marktvraag kunnen inspelen.

03

geassambleerd in de productiehal te
Genk. Op zoek naar iets specialer? Laat
het ons weten. Wij maken het.

LEDNLUX - technisch advies

We bespreken het dossier en werken het

04

STRAFFE PROJECTEN VAN NOG STRAFFE INSTALLATEURS

VERLICHTING
IN FUNCTIE VAN
DE RUIMTE
Straffe projecten verdienen straffe
producten. Van 100% maatwerk op

unieke locaties tot ruimtes met een authentieke toets, we doen het allemaal.
Onze passie voor verlichting gaat ver
LEDNLUX - fotorapportage

het leven. Op élk project zijn we enorm

fier. In de volgende pagina’s vind je een
greep van opgeleverde projecten, uit-

LIC HT
ME T E E N
GR O TE L

gevoerd door straffe installateurs.

LEDNLUX - fotorapportage

en loopt als een rode draad doorheen

ELEGANTIE IN EEN
UNIEKE SETTING

MERICI HOTEL

GANGPAD & MEETINGRUIMTE

Doorheen heel het project is de unieke licht-

Dat staat garant voor een adembenemd

vind je de LNL-CAGES in zijn unieke warme stijl.

onderste verdieping komt de authenticiteit je

beleving een rode draad. In de trappenhallen

Eens op de gang kom je immens mooie kunstwerken tegen. De OKKO licht deze uit.

sfeersensatie. In de meetingruimtes op de

tegemoet. De bruine bakstenen zijn gecombineerd met de zwarte OKKO in 3000K.
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MERICI HOTEL

RESTAURANT GEORGE’S

In het restaurant George’s wordt volledig ingezet
om beleving, meer bepaald een thuisgevoel

creëren. Daarom wordt er ingezet op hanglampen
met retrofits van 2700K. De unieke trackspots

zorgen voor de final touch in design en efficiëntie.

VOEL JE THUIS
OP HET WERK

DE WILG

VERGADERRUIMTE

Voel je goed op je werk, dat heeft De Wilg
goed begrepen. Door een RGBW-ledstrip

verander je de kleur van de ledstrip naarge-

lang de sfeer. De LNL-CAGES geven dan weer

de Limburgse roots weer. Alles apart dimbaar
voor een sfeervolle tijd.
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DE WILG

VERGADERRUIMTE

Je zou zowaar het woord ‘Kunstwerk’ in de mond
durven nemen bij het zien van dit verlichtingsarmatuur. De Wilg koos een volledig op maat

gemaakt armatuur in de vorm van de meetingtafel. De integratie van de OCULI-spotjes maakt
het geheel af.

EEN STAD
MET DNA

STADHUIS AARSCHOT

KANTOORRUIMTES, MEETINGRUIMTES & INKOMHAL

Verlichting staat gelijk aan sfeer en emotie.

In de inkomhal is het net wat anders. Daar

door. In de meetingruimte werd er een strakke

werken. De 3 GLOW’s naast elkaar geeft een

Dat hebben ze in het stadhuis van Aarschot

LINIA op maat gemaakt. Net zoals de kantoorverlichting strak en clean bleef.

werd geopteerd om met drie eyecatcher te
imposant en modern look-en-feel.

LEDNLUX - fotorapportage
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STAD AARSCHOT

OPENBARE RUIMTES

Een stad, een grijze muis? Wij dachten van niet.
Aarschot gaat volop voor kleur gecombineerd

met architectonische verlichting. Door organi-

sche vormen te combineren met geometrie krijg
je een speels doch strak effect.

WEBSHOP
DIGITALE EFFICIËNTIE

WIJ ZIJN BESCHIKBAAR

24/7 beschikbaar zijn, dat is ons doel. Om

de rechterhand van de expert te zijn is het

belangrijk om beschikbaar te zijn wanneer

jij dat wenst. De enroll van de nieuwe web-

site gekoppeld met de webshop is daarom
eerder een sinecure.

05

De webshop is een exclusief platform. Enkel
geselcteerde partners kunnen een inlog bemachtigen. In de volgende pagina’s vertellen we meer over de mogelijkheden van het
lednlux-platform.
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DIGITALE EFFICIËNTIE
MET
MENSELIJK ADVIES

WEBSHOP

LEDNLUX WEBSHOP

NAVIGEREN IN EEN
ELEKTROWEBSHOP
WAS NOG NOOIT
ZO GEMAKKELIJK
CONFIGUREER

02

Configureer jouw lievelingsproduct naar
believen. Alle mogelijkheden zijn in het

LEDNLUX - technisch advies
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kenmerken afgesteld zijn op jouw wen-

NAVIGEER

ADVISEER

Navigeer makkelijk door onze pro-

Stel het product zo volledig moge-

sen. Van kleur van het armatuur tot type
dimming.

GESELECTEERDE PARTNERS

De webshop, enkel voor geselcteerde partners.

Vooraleer je kunt navigeren in de webshop vraag

je best een inlog aan. Een platform personaliseren
was nog nooit zo gemakkelijk.
Ontdek de voordelen.

ducten. Druk op de naam wanneer je

alle producten van die groep wilt zien.

Liever de onderdelen bekijken? Druk op
de v naast de naam.

LEDNLUX - technisch advies

product geïmplementeerd zodat alle

lijk voor aan jouw klant of partner. Bij
‘Downloads’ vind je de technische
fiche en ies-file. Ook graag uitleg bij de
installatie? Ontdek ook de handleiding
in dit tabblad.
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LEDNLUX WEBSHOP

DE WEBSHOP
MAAKT MAKKELIJK

1 PLATFORM

05

Ben je op zoek naar offertes, orders en

LEDNLUX - technisch advies

facturen? Dat vind je bij ‘Mijn account’.
Geen zoektocht naar administratie, je

04

vindt alles digitaal.

BRUTO/NETTO

BETALEN OP FACTUUR

Gebruik de webshop als verkoopstool!

Heb je jouw producten gevonden en

Zit je bij de eindklant of bij een partner
en wilt jouw prijzen discreet houden?
Dat kan! Vink op ‘Bruto prijslijst’.

staan ze allemaal in de winkelmand?
Klik op de leverdatum, vul jouw referentie in en betaal achteraf.
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