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Bij LEDSign hebben wij een passie 

voor licht en dragen dat uit. Wij 

hebben unieke verlichtingsproduc-

ten waarmee wij uw interieur en 

exterieur op een moderne, stijlvolle 

en innovatieve manier kunnen ver-

lichten. Wij garanderen u de beste 

service en ondersteuning bij het 

vinden van oplossingen voor uw ver-

lichtingsvragen. Onze LED producten 

zijn van hoogwaardige kwaliteit en 

kunnen aangepast worden naar uw 

wensen. Laat ons u helpen met het 

vinden van de juiste verlichting voor 

uw winkel. 



LED verlichting is de toekomst 

Wij zijn heel enthousiast over LED verlichting. Niet alleen omdat het onze business is, maar omdat de mogelijkheden van LED 

verlichting veelzijdig en eindeloos zijn. Wij hebben een groot assortiment LED producten welke helemaal aangepast kunnen worden 

naar uw wensen. Wilt u een custom-made armatuur? Heeft u een logo met een bijzondere vorm? Het is allemaal mogelijk! Vertel 

ons uw wensen en wij helpen u met het verwezenlijken hiervan. Geen lichtplan is ons te gek.

Trackspots



Acrylaat signs



De juiste verlichting is essentieel

Het doel van de winkelverlichting is om het product optimaal te laten zien, zowel door zijn fysieke vorm te benadrukken als door 

een sfeer rond het product te creëren, altijd met het oog op het promoten van de verkoop van het product. Voor de retail hebben 

wij diverse LED oplossingen die perfect aansluiten op de behoefte van de klant. Voor inspiratie nodigen wij u van harte uit in onze 

showroom.

Trackspots



Lightsheet in meubel 

Trackspots

Custom-made verlichting



Kleurweergave en helderheid 
Het is belangrijk dat LED verlichting voor een perfecte kleurweergave en kleurhelderheid zorgt. Voor iedere markt is 

een andere kleurweergave belangrijk. Bij kleding is het zeer belangrijk dat de kleuren realistisch worden weergegeven 

zodat de klant goed kan zien hoe de kleding in een bepaalde kleur staat. Bij levensmiddelen is het belangrijk dat de 

producten er smaakvoller uit zien. Hiervoor is een andere weergave en helderheid van belang.  Wij kunnen u helpen 

bij de  juiste keuze in het soort LED verlichting maar natuurlijk ook in de kleurweergave en -helderheid. Zo zorgen wij 

ervoor dat de verlichting aansluit bij de presentatie van uw producten.

Lineair lichtlijn - Lightbox met canvasdoek

Highbays - Custom-made trackspots



Highbays - Trackspots



Reclamesigns 
& Light sheets 

RVS Sign - Trackspots 

Wij kunnen de mooiste lichtreclames voor u maken. Wilt 

u uw bedrijfsnaam of logo binnen en/of buiten? Heeft 

u misschien een speciaal merk in uw assortiment dat 

bijzondere aandacht verdient? Het kan allemaal. Onze 

acrylaat ingegoten letters of onze acrylaat Neon Look zijn 

van bijzondere kwaliteit. Wij helpen u graag bij het creëren 

van een lichtreclame welke perfect aansluit bij uw bedrijf.

De juiste verlichting stimuleert het koopgedrag.

Lightsheets kunnen hier zeker bij helpen. Een Lightsheet 

is een acrylaat plaat met een heldere verlichting die 

verwerkt kan worden in uw vloer, wanden, plafond of in 

uw meubels. Lichtbakken, zuilen en posterframes kunnen 

worden voorzien van deze LED oplossing. Ze zijn custom-

made en kunnen in bijna iedere gewenste vorm worden 

gemaakt. Bij een canvas LED frame is het doek eenvoudig 

te vervangen. Zo kunt u de reclame-uitingen in uw winkel 

snel en gemakkelijk aanpassen.



Lightbox met canvasdoek

Neon look acrylaat

Ingegoten acrylaat



Neon Flex en LED strips 

Met Neon Flex kunnen we het “oude” neon doen herleven. Door de flexibiliteit kunnen we vele vormen maken. Zo kunt u uw eigen 

logo mooi presenteren, maar ook bekende merken welke u in uw winkel voert op een bijzondere manier uitlichten. LED strips zijn in 

combinatie met LED profielen perfect te gebruiken om producten in uw meubels te verlichten. Zo komen niet alleen uw producten 

mooi tot zijn recht, maar worden de meubels ook extra geaccentueerd. Daarnaast zijn ze ideaal voor het verlichten van ornamenten 

en speciale vormen in uw winkel.

Custom-made verlichting - Inbouw kardan

Neon Flex



Verlichting op maat
De keuze van de juiste verlichting is essentieel voor het projecteren van het gewenste lichtwinkelbeeld. Wij kunnen 

dmv een zorgvuldig ontworpen lichtplan u goed adviseren in deze juiste keuze. In een persoonlijk gesprek bespreken 

we wat uw wensen zijn, wat het concept is en wie uw doelgroep is. Met deze informatie maken we een gedegen licht-

plan voor uw winkel, dat naadloos aansluit op uw interieur. Geen winkel is hetzelfde dus is het belangrijk om een goed 

lichtplan te maken.
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