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Waarom kiest u voor LightSale?  

 

 Projectverlichting op maat! De juiste sfeer creëren, voldoen aan 

de geldende wet– en regelgeving en zorgen voor een optimale licht-

beleving. Door onze deskundige en gecertificeerde medewerkers 

weet u zeker dat uw winkel, kantoor, of beurs op de juiste manier 

wordt verlicht. Daarnaast werken wij met gerenommeerde stylisten 

en binnenhuisarchitecten die onze producten toepassen in elke mo-

gelijke situatie.  

 Besparen op energie en kosten! Energiebesparing is iets dat veel 

particulieren en bedrijven bezighoudt. Wij adviseren, en assisteren 

u bij de verschillende mogelijkheden volgens de laatste trends in 

duurzame oplossingen. Eerlijk en open advies! 

 Bezoek onze showroom! Wilt u meer weten over LightSale, of 

wenst u een vrijblijvend lichttechnisch advies? Dan bent u op af-

spraak van harte welkom in onze ruime showroom. Hier hebben we 

de mogelijkheid te tonen wat er met verschillende soorten licht mo-

gelijk is. 

 Een advies op locatie? Voor winkeliers is het vaak ideaal dat wij bij 

u langskomen. Voor een vrijblijvende demonstratie van onze moge-

lijkheden maken we graag even tijd voor u vrij!  
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LightSale, uw lasten verlichten..  
Projectverlichting, op maat gemaakte licht-

plannen, bespaaradviezen en de installatie van 

al uw verlichting. LightSale heeft als specialist 

en leverancier op het gebied van projectver-

lichting een breed antwoord op al uw verlich-

tingsvragen. Daarnaast kunt u bij ons terecht 

voor advies en inkoop van armaturen, licht-

bronnen en randapparatuur.  

Projectverlichting op maat..   
De juiste sfeer creëren, voldoen aan geldende 

wet– en regelgeving, zorgen voor een optimale 

lichtopbrengst of besparen op uw energiekos-

ten. Wat uw wens ook is, LightSale  stelt voor u 

een op maat gemaakt lichtplan samen voor uw 

woning, winkel, VvE, kantoor of showroom. 

LightSale adviseert u bij het plannen, installeren 

en het realiseren van uw projectverlichting. 

Daarbij meten wij vooraf uw huidige lichtop-

brengst en stellen op basis hiervan een uniek 

plan samen. Zo berekenen wij van te voren 

exact hoeveel lichtopbrengst u nodig heeft, en 

met welke armaturen we dit kunnen realiseren. 

Wij werken dit uit in een gedetailleerd lichtplan, 

zodat u precies weet wat u in huis haalt. 

 

Uw VVE weer in het licht..   
Het ontzorgen van uw VvE is één van onze mo-

gelijkheden, vanaf de eerste berekening tot en 

met de installatie, wij hebben er ruime ervaring 

in. Zo organiseren wij zelfs informatie avonden 

waar uw bestuur van harte welkom is om de 

producten nader te onderzoeken en te onder-

werpen aan kritische vraagstukken.  

Van lichtplan tot installatie..  
Door onze ervaring met de meest uiteenlopen-

de projecten, voorzien we elk project van het 

juiste advies. Vanaf het moment dat u een ge-

detailleerd lichtplan  van ons ontvangt, tot en 

met de installatie van de verlichting, wij nemen 

u indien gewenst alle zorgen uit handen. Zo 

houd u contact met één projectleider, vanaf de 

eerste schets tot en met de oplevering.  

Wederverkoop van producten..  
Wij werken uitsluitend met gerenommeerde 

installateurs, stylisten en architecten. Zo weten 

wij waar onze producten worden toegepast en 

houden we de kwaliteit van onze projecten op 

het gewenste niveau. We brengen u graag met 

één van deze bedrijven in contact.  

Referenties..  
Onze referenties kunt u op de website vinden, 

via www.lightsale.nl/referenties/   

 

Advies en begeleiding..  
Ieder project is uniek, zo vraagt een ap-

partement om een volledig andere aan-

pak dan een bakkerij of een modern 

kantoor. Voor ieder project, of het 

nieuwbouw is of renovatie, zorgen wij 

voor verlichting die bij u past, maar ook 

voldoet aan de geldende regelgeving 

van dit moment.  Led’s Go! 
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