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Duurzaam

Unique lights LED-verlichting

Uw LED partner
In 15 jaar tijd is Unique Lights uitgegroeid van pionier

Hoe kan LED verlichting uw (bedrijfs)processen optimaal

tot professional in LED-verlichting. Door constante

ondersteunen? Hoe richten we uw LED-oplossing in voor

innovatie hebben wij ons ontwikkeld tot alom erkende

een maximale besparing en minimaal onderhoud? Uit deze

LED-professional. U komt onze oplossingen van Westers

vragen rolt een lichtplan; een eerlijk advies over de beste

fabricaat dan ook wereldwijd tegen. Dat hebben we niet

LED-oplossing voor uw bedrijf. Geen half werk, wij gaan

bereikt met enkel productverkoop. Wij zijn voor onze

voor totaaloplossingen.

klanten een oplossingsgerichte partner; met kennis
van het product en de markt, oog voor de klantvraag
en bovenal altijd een eerlijk advies. Zo werden wij
professionals in LED lighting.

Kwaliteit & Kennis
onze producten én mensen

Specialist in LED verlichting
voor de Zuivelindustrie

in risicovolle industriële werkomgevingen. Onze klanten
moeten daarom te allen tijde kunnen rekenen op de
kwaliteit van ons product en onze diensten. Door oog te
houden op nieuwe ontwikkelingen en innovaties en onze
eigen kennis en kunde constant bij te spijkeren, staan we
sterk in onze belofte die kwaliteit te leveren.

Oplossingsgericht & eerlijk
we kijken verder dan de opdracht

kunnen de meest uiteenlopende lichtplannen
engineeren. Zo’n lichtplan geeft ons inzicht in

• Maatwerk installaties

uw wensen en eisen en die van het project, om

• Service van engineering tot installatie en onderhoud

zo optimaal werkzame LED verlichting en het

• Kennis en ervaring in verlichting voor de Zuivelindustrie

juiste verlichtingsniveau overal in uw bedrijf te
realiseren. Samen begeleiden wij u snel, stipt

LED verlichting ondersteunt een
verantwoord food proces
Binnen de Zuivelindustrie staat voedselveiligheid voorop.
Ook verlichting dient logischerwijs aan de strenge
bijbehorende eisen (HACCP-richtlijnen) te voldoen.
Als ervaren leverancier van verlichting voor de Zuivelindustrie kennen we deze eisen en nemen we ze mee in
onze lichtplannen en berekeningen. Onze verlichting is
daarom stootvast, spatwaterdicht, splintervrij, bevat
geen onderdelen van glas en is gemaakt van eenvoudig

De overstap naar LED verlichting biedt meer voordelen dan

strengst geldende eisen de overstap maken naar

enkel milieubesparing. Goed uitgevoerde LED verlichting

LED verlichting en hiermee een belangrijke stap

is onderhoudsarm, verhoogt de veiligheid op de werkvloer

zetten in uw verduurzamingsproces..

wet- en regelgeving. In ons advies voor uw LED-oplossing
kijken we dan ook verder dan enkel duurzame verlichting:

onze visie met engineering. Onze deskundigen

• Gecertificeerde kwaliteitsproducten

te reinigen, glad materiaal. Zo kunt u volgens de

en voldoet aan de strengste eisen op het gebied van

Optimaal werkzame LED verlichting start in

• Uitgekiend lichtplan voor verbeterde veiligheid

Onze LED-oplossing worden toegepast op de meest
uiteenlopende locaties: van LED verlichting in kantoren tot

Engineering

en secuur naar de voor uw bedrijfssituatie
ideale LED oplossing. Van pre-engineering,

Light as a Service / Financiering

haalbaarheidsfase en budgetfase tot en

Door bundeling van expertise op het gebied van

met detailengineering.

lichtadvies, kwaliteitsproducten, financieringsmogelijkheden en het beheer tijdens en na
oplevering regelt Unique Lights alles binnen één
lease-afspraak. Dat is Light as a Service. Zo bent
u voorzien van de engineering, implementatie,
financiering en het onderhoud van uw LED
verlichting voor een vast bedrag per maand.
Geen voorfinanciering uit eigen budget, alles
turnkey geregeld en u profiteert direct van de
voordelen van LED verlichting.

