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Shoppen is voor velen een beleving.  
Zeker nu de dagen weer korter worden, 
en het vroeg donker wordt, is de verlich-
ting in een winkel een trigger en roept 
bij veel mensen onbewust een sterk  
gevoel op. Het is een voordeel om onder- 
scheidend te zijn en dat is mogelijk door 
goede verlichting te gebruiken zodat de 
producten en werkplekken nog beter 
tot hun recht komen. Want, tenslotte 
gaat het om de producten of diensten 
die u aanbiedt. Flexibiliteit is hierbij een 
uitgangspunt. Door gebruik te maken 
van Basisverlichting, in combinatie met  
accentverlichting bereikt u een optimale  
beleving die u zoekt, en waardoor uw 
klanten naar de winkel komen.

Nieuw licht 
in Hapert

Watts Lux & Lumen heeft bij Stappaerts 
Mode en Wonen in Hapert een schitterend 
lichtplan mogen verzorgen in samenspraak 
met de opdrachtgevers Sandra & Rick. Wij 
hebben tevens de verlichting geleverd voor 
de gehele winkel. Allereerst werd een demo 
opstelling geplaatst, waarbij 2 lichtkleuren
werden getest. Zo kon de opdrachtgever 
wennen aan de LED verlichting en tevens 
ook het personeel erbij betrekken om te 
bepalen welke lichtkleur het beste past bij 
de winkel.

De mooi aangelichte rekken zorgen er-
voor dat de producten goed tot hun recht  
komen en consumenten meteen vinden 
wat ze zoeken. Gezellig en sfeervol, dat 
was het uitgangspunt en dat is het zeer 
zeker geworden. Lichtadviseur Rob Tum-
mers licht toe: “Door gebruik te maken van 
inbouwarmaturen oogt het plafond rustig. 
In het middenstuk was het de bedoeling 
om een andere sfeer te creëren en hebben 
we gebruik gemaakt van flexibele rails met 
spots die je kunt richten op de kleding.  
De winkel is totaal veranderd en weer hele-
maal van deze tijd!”

Een goede 
investering

LED verlichting is een belangrijke inves-
tering voor uw zaak. Watts Lux & Lumen  
verlicht uw ruimtes op een sfeervolle en 
economische manier, met een minimum 
aan energieverbruik, lange levensduur en 
een hoge betrouwbaarheid en service. 

Wilt u meer informatie? Kijk op onze  
website en blijf op de hoogte door ons te 
volgen via de sociale kanalen.

www.wattsluxandlumen.nl

www.instagram.com/wattsluxandlumen
www.facebook.com/wattsluxandlumen

LICHT

Licht laat uw bedrijf schitteren


