
Upgrade je huidige straatverlichting 
met Retrofit LED vervangkits. 

๏ Hoge	lichtopbrengst	

๏ Mooie	kleurweergave	

๏ Helder	licht	

๏ Berekenbare	lichtdistribu8e	(eigen	
lichtberekeningen)	

๏ Minimaal	halvering	energieverbruik	

๏ Standaard	voorzien	van	self	adap8ng	
midnight	dimmer	(DALI	op8oneel)	

๏ Kleurtemperatuur	naar	wens	van	de	
gebruiker	

๏ Minimaal	onderhoud	

Vraag ons om een proefplaatsing en lichtberekening 

Water- en gasproef 
Consectetur Adipiscing 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Donec vestibulum dictum nunc, eget hendrerit 
elit porttitor ac. Quisque id cursus mauris. Duis id 
metus tincidunt, bibendum velit nec, mattis sapien. 
quis leo eget rutrum.


Ut sit amet nisi eros. Mauris suscipit, mauris sit 
amet viverra convallis, nunc nisi gravida tortor, 
posuere odio sapien ac dui.


Amoniakproef 

Duis purus ante, molestie et placerat id, dictum 
semper neque. Aenean vitae eros eget lacus 
bibendum molestie. Ut consequat aliquet interdum. 
Fusce quis cursus mi. Proin sodales, orci nec 
feugiat sollicitudin, nulla sapien ultricies tortor, ut 
tincidunt augue libero ac odio.

Stalverlichting 
Nunc luctus neque et quam blandit iaculis. 
Pellentesque aliquam quis ligula quis commodo.
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Uw oude armaturen weggooien? 
Ik dacht het niet! 

Snel en efficiënt besparen 
voor een derde van de prijs!
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Retrofit vervangkits 
voor openbare verlichting


Onze missie is om kwaliteitsvolle, betaalbare en 
energiezuinige verlichting te leveren aan industriële 
gebruikers met respect voor het milieu en het welzijn 
van de gebruikers. 

Voor de bewuste overheid hebben we onder meer 
voor veel bestaande openbare verlichtingsarmaturen 
een retrofit LED oplossing ontworpen. In een 
handomdraai (plug & play) bouwt u hiermee de 
verlichting om naar LED verlichting. Daardoor krijgt 
uw bestaande verlichting weer een tweede leven. 
Omdat we hiervoor de beste en de meest 
geavanceerde componenten gebruiken, kan de 
omgebouwde verlichting beheerd worden via een 
telemanagement systeem en is volledig future proof. 

Onze retrofit LED oplossingen passen verder 
uitstekend in de circulaire economie: hergebruik na 
upgrading met snelle en eenvoudige montage. 
Belangrijk om te weten is ook, dat één nieuw 
armatuur minimaal 3 keer meer kost dan onze retrofit 
LED oplossing. 

Retrofit	in	gemeente	Oss

Onze Retrofit oplossingen zijn onder 
andere beschikbaar voor: 

• ARC (Indal -Philips)


• SGS-203 (Iridium Philips)


• SGS-204 (Iridium Philips)


• SGS-252 (Iridium Philips)


• SGS-253 (Iridium Philips)


• SGS-254 (Iridium Philips)


• EVOLO (Schréder)


• ONYX-2 (Schréder)


• Furyo (Schréder)


• Bobek


• Safier 1 en 2


• MC-2


• Indalux


andere modellen op aanvraag
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Mee met de circulaire maatschappij



