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Verlichting is een vak voor specialisten. Licht speelt een

cruciale rol in de presentatie van uw product. Met het

creëren van sfeer en beleving prikkelt u de zintuigen

van de potentiële klant. Zo zorgt u ervoor dat de klant

zich comfortabel en op zijn gemak voelt en zodoende

in de stemming komt om uw producten aan te schaffen!

Als professioneel adviseur van projectverlichting in de

retailbranche, partner en de exclusieve Nederlandse

importeur van Reggiani, helpen wij u graag met het

ontwerpen van een gedetailleerd en doordacht

lichtontwerp dat past bij uw winkel. Al onze

lichtontwerpen worden voorzien van energie- en

exploitatieberekeningen, samengevoegd in een

professionele presentatie. Vanzelfsprekend staan

hierbij de wensen en eisen van de klant centraal.

Maatwerk in lichttechniek is het centrale thema in onze

dienstverlening. Wij hechten daarom groot belang aan

de kennis, kunde en creativiteit van onze

medewerkers. Al onze buitendienstmedewerkers zijn

opgeleid tot lichttechnicus.
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PROJECT AANPAK

1 Kennismaking met de klant

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek met de klant,

bespreekt onze Sales Manager de eisen en wensen

van de klant.

2 Het uitwerken van een passend lichtplan, ondersteund

door lichtberekeningen

Bij het maken van een lichtplan zorgen wij dat de eisen

en wensen van de klant op een goede wijze worden

geïnventariseerd. Daarna toetsen de lichtadviseurs de

technische haalbaarheid en budgetten. Aan de hand van

deze gegevens maken wij een passend 2D lichtplan.

3 3D presentatie

Het lichtplan wordt vervolgens verwerkt in een professionele

presentatie, inclusief 3D impressies van het project.

Deze presentatie bevat ook een gedetailleerd product-

overzicht met afbeelding en productgegevens. Zo krijgt

de klant een goed beeld van het uiteindelijke resultaat.

4 Zuinig met energie & budgetvriendelijke ontwerpen

Ormalight BV zoekt altijd naar mogelijke energie-,

milieu- en budgetvriendelijke oplossingen. Door actief

en innovatief te zijn bij het vinden van dergelijke energie-

vriendelijke oplossingen, willen wij bijdragen aan een

meer duurzame oplossing van elk lichttechnisch vraagstuk.

U kunt hierdoor tot wel 40% besparen op uw stroomverbruik.
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REGGIANI 

Het Italiaanse topmerk Reggiani stelt al meer dan vijftig

jaar de norm in de projectverlichting. Reggiani heeft al

verschillende technologische ontwikkelingen op haar

naam staan, waarvan sommige zijn uitgegroeid tot

internationale standaarden. Denk hierbij aan de

banaanspot. De huidige ontwikkelingen zijn gebaseerd

op LED techniek waar de IOS reflector een belangrijk

aandeel heeft. Deze reflector is ook nog bij het

uitrichten van het project te fine tunen. Producten van

Reggiani zijn uiteraard ook voorzien van het bekende

Italiaanse design!

ALTERNATIEF VOOR PROFESSIONALS QU-LIGHT

Als verlichtingsmerk specialiseert QU-LIGHT zich in

voordelige en professionele verlichtingsproducten.

QU-LIGHT richt zich voornamelijk op de projectsfeer

en biedt de elektrotechnische installatiebranche een

alternatief met zijn budgetvriendelijke verlichtingsproducten.

De lichttechnische kwaliteiten, materiaalkeuze en

elektrotechnische veiligheid van de QU-LIGHT-producten

zijn van een zeer hoog niveau.

ONZE PORTFOLIO



ORMALIGHT LIGHTWORLD

Ormalight voorziet graag vrijblijvend een gedeelte van

uw winkel met nieuwe verlichting; zo kunt u een goede

vergelijking maken!

Of breng een bezoek aan onze showroom. Voor meer

informatie of om een afspraak te maken, kunt u ons

telefonisch bereiken op (077) 356 01 80 of stuur een

mail naar info@ormalight.com

ZIEN IS GELOVEN
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