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Betrouwbaarheid 

Flexibiliteit

Integrale oplossingen

De merken van Industrielicht vul-
len elkaar aan en zijn perfect op 
elkaar af te stemmen waardoor 
een integrale aanpak van projecten 
mogelijk wordt. Dit geldt voor zo-
wel interieur als exterieur.

Lichtplannen

De advies- & ontwerpafdeling van 
Industrielicht heeft alle faciliteiten 
om uw idee uit te werken van ruwe 
schets tot gedetailleerd lichtplan.

Dit kan ondersteund worden met 
een visualisatie in een verzorgde 
presentatie of actieve 3D animatie.

Opdrachtgevers krijgen daarmee 
een goede impressie van het be-
oogde resultaat.

Design

Veel producten uit het leverings-
programma van Industrielicht ont-
vingen een internationaal erkende 
design award.

Door toepassing van verlichting 
en straatmeubilair met een hoog 
gehalte aan functioneel design is 
Industrielicht een van de weinigen 
die een compleet concept voor 
stads-, kantoor- en vrijetijdsruimte 
kan realiseren.

Samenwerking

De merken van Industrielicht wor-
den (ook internationaal) zeer ge-
waardeerd door vooraanstaande 
lichtvormgevers, architecten en ad-
vies- en ingenieursbureaus. Mede 
daarom ontstaat er een steeds 
weer terugkerende samenwerking 
in kwaliteitsprojecten.

Maatwerk oplossingen

Door de jarenlange relatie met 
de fabrieken en het uitgebreide 
netwerk aan toeleveranciers op 
verschillende vlakken heeft Indus-
trielicht zich ontwikkeld tot een 
specialist in maatwerkoplossingen.

Onderneming

Industrielicht is al meer dan 40 
jaar actief als totaaloplosser in de 
professionele verlichtingsmarkt en 
is tevens leverancier van straat-
meubilair voor de openbare ruimte 
en masten.

Industrielicht ontwerpt en levert 
projecten op basis van de leverings-
programma’s van een aantal zorg-
vuldig geselecteerde fabrikanten 
van verlichtingsarmaturen, houten 
en stalen masten, straatmeubilair, 
lichtbronnen en armatuurliften.

Werkwijze

De kernactiviteit van Industrielicht 
is het projectmatig adviseren, ont-
werpen, verkopen en begeleiden 
van lichtprojecten in industrie, 
architectuur, retail, utiliteit, infra 
en sport. Naast licht leveren wij ook 
meubilair voor de openbare ruimte. 
Dit gebeurt met ca. 25 mede-
werkers vanuit het eigen kantoor 
in Alblasserdam.

Kwaliteit

De leveringsprogramma’s van de 
fabrikanten van Industrielicht ken-
merken zich door de hoge kwaliteit 
van toegepaste materialen, con-
structie en afwerking, efficiency en 
lichttechnieken.

Lichtontwerpen en productkeuzes 
van Industrielicht zijn milieubewust 
en gebaseerd op duurzaamheid.

Door toepassing van de milieu-
barometer, levert Industrielicht een 
actieve bijdrage aan het milieu 
en meet haar prestaties op het 
gebied van klimaatbewust onder-
nemen.



Kwaliteit 

Betrokkenheid

Referenties

Industrielicht heeft in haar bestaan 
vele mooie projecten, uiteenlopend 
van karakter en omvang, mogen 
realiseren.

Zonder de andere projecten tekort 
te willen doen, hierbij een greep 
uit de meest recente projecten die 
Industrielicht heeft gerealiseerd:
 

• Verlichting Erasmusbrug

• Verlichting Nieuwe Markt 

Roosendaal 

• Verlichting Rotterdam CS

• Terreinverlichting Woudestein 

campus Erasmus Universiteit

• Verlichting vertrekhal Schiphol 
Airport

• Verlichting metro Rotterdam CS

• Terminalverlichting Euromax

• Binnenverlichting Bronovo 
ziekenhuis

• Mastcombinaties Centrumplan 
Diemen

• Stadionverlichting Sparta

 

Merken
Industrielicht vertegenwoordigt ex-

clusief voor de Nederlandse markt 

diverse fabrikaten. Met deze 

merken is het mogelijk de 

verschillende relatiegroepen met 

elk hun eigen specifieke vragen 

optimaal te bedienen. Zie voor 

onze merken de website 

www.industrielicht.nl

mogelijkheid kantooromgevingen, 
ontvangstruimtes, entrees, recep-
ties, directie- en vergaderruimtes te 
verlichten.

Openbare ruimte

Met innovatieve en attractieve 
buitenverlichtingsarmaturen heeft 
Industrielicht een grote diversiteit 
in combinatie met de beste licht-
oplossing voor elke toepassing. 
Zowel voor de openbare ruimte als 
architectonische objecten.

Door toepassing van verlichting 
en straatmeubilair met een hoog 
gehalte aan functioneel design is 
Industrielicht een van de weinigen 
die een compleet concept voor 
stads- en vrijetijdsruimte kan 
realiseren.

Masten & constructies

Met drie onderscheidende leveran-
ciers kan Industrielicht masten 
en constructies aanbieden voor 
de openbare ruimte, industrieter-
reinen, containerterminals, lucht-
havens en sportaccommodaties.

Een ander belangrijk punt is het 
onderscheid in functionele masten 
enerzijds en duurzame en deco-
ratieve masten anderzijds.

Industriële verlichting

Industrielicht heeft een prima pak-
ket aan verlichtingsarmaturen die 
toegepast kunnen worden op o.a. 
bedrijfsterreinen, overslagterminals, 
parkeerterreinen, rangeercomplex-
en, sportvelden, petrochemische 
plants, kranen en in opslaghallen, 
koel- en diepvrieshuizen, parkeer-
garages en tunnels.

Vele distributiecentra, vliegvelden, 
havens, industriële locaties, sport-
complexen en stations zijn voorzien 
van verlichting van Industrielicht.

Industrielicht heeft armaturen voor 
speciale toepassingen zoals explo-
siegevaarlijke of vandalismege-
voelige situaties, hoge of lage 
temperaturen, trillingen door om-
gevingsfactoren, of waar extra aan-
dacht besteed moet worden aan 
gevaren voor de gezondheid, zoals 
in de voedingsmiddelenindustrie.

Lichtarchitectuur

Of het nu gaat om verlichting in 
gebouwen of erbuiten, Industrie-
licht biedt diverse oplossingen 
om de ruimte te verlichten. Met 
de nieuwste LED-technieken 
heeft Industrielicht al diverse 
projecten gerealiseerd. Met arma-
turen van gerenommeerde fabri-
kanten heeft Industrielicht de
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