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Ontwerp en bouw jij het 
interieur voor hotels, 

restaurants en cafés? 
En wil je bij binnenkomst 

iedereen in de juiste 
stemming brengen? Dan 

denken wij graag met je mee.

LEDSign
info@ledsign.nl
0297-820 881

Horeca&
Wij zijn LEDSign, de specialist 

op het gebied van ledverlichting. 

LEDSign optimaliseert de ambi-

ance van horecagelegenheden. 

Daarmee laten we gasten, bezoe-

kers of klanten ultiem genieten, 

vanaf het moment dat ze binnen-

komen totdat ze weer vertrekken. 

Gedreven door onze passie voor 

licht leveren wij duurzame pro-

ducten van hoogstaande kwaliteit 

aan interieurbouwers en -ontwer-

pers zoals jij.

Wij beschikken niet alleen over 

een uitgebreide collectie binnen- 

en buitenverlichting, maar ook 

over de benodigde kennis en er-

varing om lichtconcepten te ont-

wikkelen die aansluiten bij jouw 

ontwerpen. Daarbij combineren 

wij een uitmuntende service met 

gunstige prijzen en een vlotte le-

vering. Kortom: LEDSign biedt de 

oplossing voor ieder lichtvraag-

stuk waar jij mee rondloopt.

Licht



“Maak van je horecazaak een bestemming 
die je gasten zich herinneren”

Gasten die een hotel bezoeken willen tot rust komen. Ze 

verwachten een ontspannen sfeer waarin ze ongestoord 

hun gang kunnen gaan. Uiteraard moeten de ruimtes die 

ze betreden aansluiten bij hun verwachtingen.

Niet alleen het design, maar ook het licht speelt daarbij 

een cruciale rol. LEDSign gaat uit van de unieke indeling 

en bestemming van elke ruimte en maakt op basis 

daarvan een lichtplan. Van de lobby tot de hotelkamers 

en van de ontbijtzaal tot de conferentieruimtes: wij zorgen 

ervoor dat elk vertrek de sfeer ademt die bij jouw ontwerp 

past.



Trackspots - Magnetspots - MOOOI Rabbit - LEDline 



Elke ruimte ademt de sfeer van het hotel

Wij bieden multifunctionele led-oplossingen, speciaal voor hotels. We stemmen ons concept af op de klantbeleving zoals 

de hotelier die voor ogen heeft. In hotelkamers kunnen we rekening houden met de drie dagdelen: ’s ochtends focussen 

we op helderheid, overdag op sfeer en ’s avonds op rust.

Zijn er speciale wensen voor specifieke ruimtes, bijvoorbeeld de verlichting van een wellnesscentrum, een zwembad of 

een skybar? Laat het ons weten, zodat wij maatwerk kunnen leveren. Dat doen we op een duurzame en kostenefficiënte 

wijze.

Trackspots



Trackspot - Wandarmatuur Milaan 

LEDline  - Sfeerverlichting d.m.v. spots en bedlamp

Custom-made verlichting - RGBW LEDline



Licht is van doorslaggevend belang
Als bezoekers een restaurant betreden, is de kans groot dat ze trek hebben. Waarschijnlijk wil je daar als 

designer op inspelen: je wilt de eetlust van de bezoekers vergroten. Daarbij speelt kleur een grote rol, maar 

wist je dat ook het licht van doorslaggevend belang is?

LEDSign deelt het licht van het restaurant op zo’n manier in, dat de door jou gekozen kleurstelling een maxi-

maal effect bereikt. Of je nu een stijlvolle indruk wilt wekken of juist gezelligheid wilt creëren: wij stemmen 

de sfeer af op de wensen van de manager én op de behoeften van bezoekers.

Acrylaat lichtreclame 

Trackspot - LEDstrip

Luna in estart design - Plissé armaturen Piet Hein Eek



Custom made YELA lichtlijnen - Random armaturen  MOOOI - Corner Modo Luce



Functionele versus 
decoratieve 
verlichting

 Marmer design armatuur 

In de hospitalitybranche is architectonische 

verlichting een must. Dat wil zeggen dat we de 

verlichting optimaal laten aansluiten op de structuur 

en de indeling van het gebouw. Het concept dat de 

manager met een restaurant wil uitdragen, komt op 

die manier kraakhelder over op de bezoekers.

Wij focussen met onze ledverlichting op harmonie. 

Zo proberen we de bezoekers onder te dompelen in 

de sfeer van het restaurant. Ze brengen niet langer 

een bezoekje, maar ervaren het restaurant als een 

autonome wereld waar ze kunnen genieten. Dat is 

toch precies wat je als designer wilt bereiken?



AR111 - AR70 - Trackspots -  Design armaturen 

Verlichte wand 

Acrylaat lichtreclame 

Lightsheets achter natuursteen



Het licht van je cafe hangt samen 
met je doelgroep
Klanten komen naar het café voor de gezelligheid. De één trekt zich terug met een kop koffie en een krantje, terwijl de 

ander met vrienden aan de bar hangt en een biertje pakt. Het licht dat bij een café past, hangt samen met de doelgroep.

Richt het café zich op klanten van middelbare leeftijd die warmte en knusheid zoeken? Dan verwerken wij sferische 

verlichting in de inrichting, zodat klanten zich direct thuis voelen. Serveert een café vooral cocktails en bites aan young 

professionals? Dan gaan we aan de slag om op basis van het design een frisse omgeving te creëren.

NEON Lichtreclame - lichtbak - lightsheet

Acrylaat lichtreclame 



De concurrentie is moordend
Klanten moeten zich aangetrokken voelen tot de look van een café. De ontwerpers zorgen voor een bij-

zonder interieur en onze experts geven daar nét die extra tint aan waardoor het café in het oog springt. 

Buitenverlichting zet daarbij de toon. Dominant of timide? Vrolijk of melancholisch? Klassiek of modern? Wij 

zorgen ervoor.

Tegelijkertijd laten we de verlichting aansluiten op de andere elementen van de locatie, zodat er een fraai 

samenspel ontstaat tussen bijvoorbeeld de stoelen en tafels, de bar en de plafondverlichting. Zo smaken 

die drankjes net even wat lekkerder.
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