
Bij het ontwerp van een 
retailomgeving moet er worden 
nagedacht over lampen, armaturen 
en lichtregelaars, zowel individueel 
als in hun geheel.
 
Elk deel speelt zijn eigen rol, maar de 
som van de onderdelen creëren sfeer 
en identiteit die uw merk kunnen 
aanvullen en differentiëren.
 
Vandaag de dag moet een LED-
verlichtingsoplossing:

· het energiebeheer verbeteren

· de winkelervaring verbeteren

·  rekening houden met 
toekomstige aanpassingen en 
refits

· waarde toevoegen aan uw bedrijf

Een effectief lichtontwerp vereist 
een goed begrip van de essentiële 
kenmerken van de objecten die 
worden verlicht - en hoe ze op licht 
reageren.
 
Deze “in een oogopslag”-handleiding 
biedt een overzicht van de geschikte 
oplossingen voor verschillende 
retailomgevingen en de ruimten 
daarin.
 

 

De retailwereld verlichten

Supermarkt Mode

Showroom In een 
noodgeval



Laat producten smakelijk en 
aantrekkelijk overkomen. 

Lichtbronnen voor voedsel 
moeten goede kleurweergave-
eigenschappen hebben om 
nuances in verschillende 
producten naar voren te brengen.
Kleurtemperatuur heeft ook 
invloed op het uiterlijk van de 
producten.

Supermarkt

BESCHRIJVING OPLOSSINGEN

Fruit en groenten

Zien er goed uit onder middelmatig koele 
lichtbronnen

Brood

Ziet er het beste uit wanneer het wordt belicht 
met warmere, geelachtige lampen

Vlees en charcuterie

Een meer roodachtig lichtaccent heeft 
de voorkeur, maar altijd gepresenteerd in 
gebalanceerde en geharmoniseerde kleuren

Vis

Ziet er het beste uit onder vrij koele verlichting

Rek Displays

Eten en drinken zijn niet alleen maar 
noodzakelijkheden.Optimale verlichting versterkt  
de aantrekkingskracht van verpakte goederen, 
waardoor klanten worden verleid om ze te kopen.

Verkoopvloer

Creëer duidelijke highlights, zodat goederen op 
schappen en speciale plaatsingen niet voor de 
aandacht van de consument moeten wedijveren. 
Omgevingsverlichting moet de sfeer creëren 
om rond te wandelen. Premium producten 
vragen om oplossingen van topkwaliteit. Breng 
belangrijke verkoopzones onder de aandacht, 
maak informatie leesbaarder en creëer constant 
veranderende verkoopaanbiedingen.

Oppervlak en hangend

Uniforme lichtverdeling om de verlichte ruimte 
te verbeteren, laag profiel voor eenvoudige 
installatie

Filters

Verbeteren de productkleur en houden 
omgevingen stimulerend, fris en 
gestructureerd 

Spots

Trekken de aandacht

Railverlichting

Met verschillende stralingshoeken is ideaal 
voor het verlichten van alle gebieden

Downlights

Bieden ontwerpflexibiliteit 



Vergroot de bezoekersaantallen, 
verbeter de verblijfsfactor, zorg 
dat klanten zich goed voelen, 
verhoog de omzet.

Mode

Venster Etalage

Zet mensen aan om uw winkel binnen te komen, 
verleid klanten door producten en thema’s 
te tonen en de juiste stemming te creëren. 
Creativiteit is van essentieel belang, van strakke 
spots voor mannequins tot continu veranderende 
“colour washing”-LED’s. Door verschillende 
verlichtingsoplossingen te combineren kunnen 
etalages in een mum van tijd worden aangepast 
aan veranderende modetrends, seizoenen of 
aanbiedingen.

Verkoopvloer

Toon uw merkstijl.Bescherm de schoonheid van 
stoffen en kleuren.Verander rente in verkoop. 
D Down lights, Wall Washing, Pendant, Color 
Blasting, Pendant, 

Kassa, toonbank en bureau

Trek de aandacht naar deze gebieden, zodat 
ze gemakkelijk te vinden zijn. Denk na over het 
welzijn en comfort van werknemers. Verlichting 
moet functioneel en mooi zijn.

Pashokjes

Het comfort van klanten is van cruciaal belang 
in  een pashokje. Een belangrijke ruimte voor het 
nemen van aankoopbeslissingen. Lichtpositie, 
kleurtemperatuur en kleurweergave spelen 
allemaal een rol bij de aankoopbeslissing.

In de winkel Etalage 

Weerspiegel de kenmerken van de kleding in 
de etalage.Stel items afzonderlijk tentoon door 
verlichtingsoplossingen in etalage-units te bouwen.

LED-strips

Maak een indruk met een snelle en 
eenvoudige installatie

Spots op rails

Bieden grote flexibiliteit in configuratie

Spots

Trekken de aandacht

Inbouwspot

Nemen minder ruimte in beslag, overwint het 
‘lelijke plafond’

Hangers

Creëer accenten in meerdere stijlen

“Wall washing”

zorg dat de ruimte opvalt

“Colour blasting”

Om de aandacht te trekken en drama en 
karakter toe te voegen aan wat anders een 
generieke bureauruimte zou kunnen zijn

Downlights

Bieden ontwerpflexibiliteit 

Sfeerverlichting

Word slim met klantgestuurde 
verlichtingsopties

BESCHRIJVING OPLOSSINGEN



Verlichtingsproducten van echte 
waarde of schoonheid vereisen 
een weloverwogen aanpak.
Premium producten vragen om 
premium oplossingen.

Showroom

Etalage

Zet mensen aan om uw winkel binnen te komen, 
verleid klanten door producten en thema’s 
te tonen en de juiste stemming te creëren. 
Door verschillende verlichtingsoplossingen te 
combineren kunnen etalages in een mum van tijd 
worden aangepast aan veranderende modetrends, 
seizoenen of aanbiedingen. Down lights, Wall 
Washing, Pendant, Color Blasting

Verkoopruimte

Auto’s, designobjecten, lifestyleproducten - alles 
moet worden verlicht afhankelijk van de eigen 
kenmerken. Ruime architecturen vormen een 
uitdaging: om ervoor te zorgen dat ruimtes en 
tentoonstellingen er op hun best uitzien, moeten 
omgevingsverlichting en highlights 
 harmonieus samenwerken.

Oppervlak en hangend

Uniforme lichtverdeling om de verlichte ruimte 
te verbeteren, laag profiel voor eenvoudige 
installatie 

LED-strips

Maak een indruk met een snelle en 
eenvoudige installatie

Spots op rails

Bieden grote flexibiliteit in configuratie

Spots

Trekken de aandacht

Hangers

Creëer accenten in meerdere stijlen

“Wall washing”

Zorg dat de ruimte opvalt

Verzonken modulair

Laag profiel met uniforme output

BESCHRIJVING OPLOSSINGEN



Retailverlichting moet in het 
belang zijn van zowel werknemers 
als klanten, vooral in een 
noodsituatie.Het is een wettelijke 
vereiste voor alle commerciële 
eigendommen om een   veilige 
omgeving te bieden, zelfs in het 
geval van stroomuitval.  

Medewerkers en klanten 
moeten het gebouw veilig 
kunnen verlaten, met voldoende 
begeleiding en zichtbaarheid op 
veilige vluchtroutes.Gemakkelijk 
identificeerbare noodapparatuur 
en adequate verlichting zijn van 
cruciaal belang voor hulpdiensten.

In een noodgeval

Oplossingen voor veiligheid

Oppervlakte- en uitgangstekens

Om mensen naar de uitgangen 
te begeleiden zelfs wanneer de 
elektriciteit uitvalt

Downlight-armaturen

Verzonken of aan de oppervlakte gemonteerd, 
idealiter zelftestend, voor standaard, open en 
gangconfiguraties

OPLOSSINGEN
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