Als licht
MOOI
moet zijn
Het ruime assortiment en de brede vakkennis maken
Edisons Verlichting dé lichtspecialist bij uitstek. ‘Kan
niet’ bestaat niet in hun vocabulaire. Voor elke plek is
er mooi licht en anders wordt dit wel voor u op maat
gemaakt. Een mentaliteit die al 45 jaar kenmerkend is.

D

e derde generatie staat inmiddels aan
het roer van het familiebedrijf. Roger
van Bukel: ‘Kennis, persoonlijke service
en betrouwbaarheid zijn nog steeds
de waarden van ons bedrijf. In de loop der tijd is er
natuurlijk wel veel veranderd in ontwerpen, modellen
en toepassingen. Ledverlichting heeft zich enorm
ontwikkeld en wordt tegenwoordig standaard in lampen
gebruikt. Het is energiezuinig, duurzaam en wordt niet
heet. De idee dat het koel licht is, dus ongeschikt voor
een gezellige sfeer, is achterhaald. Led is verkrijgbaar
in warme tinten en ook dimbaar. Lampen of dimmers
van een oudere generatie kunnen we gemakkelijk
ombouwen naar led. Dit geldt ook voor Domoticasystemen die veelal nog niet ‘ledproof’ zijn. Bij steeds
meer particulieren, maar ook in het bedrijfsleven zoals
horecabedrijven, huisartsen- en tandartspraktijken
bouwen we de boel in één keer om naar led. We maken
een uitgebreid lichtplan op maat dat onze eigen
monteurs vakkundig uitvoeren.’

Maatwerk
Roger: ‘Maatwerk is onze kracht. Klanten komen
binnen met foto’s of een iPad met afbeeldingen van
hun interieur op basis waarvan wij een gericht advies
geven. We gaan bij klanten thuis langs en nemen enkele
lampen mee zodat ze daadwerkelijk zien hoe diverse
modellen in hun inrichting staan. We geven persoonlijk
lichtadvies om de juiste lichtkwaliteit in een ruimte te
bewerkstelligen. Bij de bouw of verbouwing van een
huis is het raadzaam in het ontwerp al rekening te
houden met eventuele (inbouw)spots en lichtpunten,

ook in relatie tot het daglicht. Aan de hand van het
interieur bepalen we in overleg het type lampen in kleur
en maatvoering. De woonstijl, plek en functie zijn ons
uitgangspunt. Zoek je een lamp om bij te lezen, werken
of ter decoratie. Houd er rekening mee dat een grote
hangkap boven de tafel daglicht kan tegenhouden,
een dunne transparante lamp is een goed alternatief.
Uiteraard kunnen we de felheid van het licht perfect
regelen met een dimmer. Je slaat twee vliegen in één
klap, je kunt de krant lezen aan de eettafel en in een
aangename entourage dineren.’

Mooi licht
‘We doen alle moeite om het mooiste resultaat voor
elkaar te krijgen. Door onze nauwe samenwerking
met leveranciers kunnen we lampen in een afwijkend
formaat of andere kleur bestellen. Ook kunnen we
aanpassingen verrichten in onze eigen werkplaats waar
we tevens reparaties of restauraties van bijvoorbeeld
antieke kroonluchters uitvoeren. Onze lampenkappen
op maat sieren elk interieur. Ze zijn in allerlei varianten
leverbaar, onder meer met fotoprint en alle soorten
behang of de nostalgische plissékappen die klanten van
het eerste uur nog steeds bij ons bestellen. Overigens
hebben we naast ons maatwerk een grote collectie kant
en klaar lampenkappen. Met ons uitgebreide assortiment
spelen we in op een breed publiek. Je kunt bij ons terecht
voor spots, een ultrastrakke moderne glasplaat, een
kunstzinnig exemplaar tot een overdadig gedecoreerde
kroonluchter. Daarnaast hebben we een grote collectie
buitenverlichting om de tuin, het terras en de gevel te
verlichten. Als licht mooi moet zijn’, besluit Roger.
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