


Daglicht
Door het simuleren van daglicht met de juiste 

LED panelen en gebruik van realistische hoge 

resolutie foto’s, krijg je binnen écht het gevoel 

dat je buiten aan het werk bent of onder een 

blauwe hemel behandeld wordt. 

De kleurtemperatuur van onze verlichting komt 

overeen met daglicht. Zo lijkt het alsof je door 

een levensecht venster naar buiten kijkt en 

ervaart men ook binnen de positieve effecten 

van daglicht.

Een positieve afleiding tijdens een 
behandeling, vergadering of bezoek.

Toename van energie voor jou,
je collega’s en bezoekers. 

Het buitengevoel zorgt voor afname
van angst en stress.

Een bezoek aan jouw instelling
of onderneming wordt als prettiger ervaren.

Een visuele wow-factor binnen jouw 
onderneming of instelling

Lumick.com™ is ontstaan binnen het domein 

van de gezondheidszorg en naar aanleiding 

van de vraag of het mogelijk  is een visueel 

aantrekkelijke oplossing te bedenken, als 

alternatief voor het saaie witte plafond waar 

patiënten naar liggen te kijken.

Naar aanleiding van deze vraag leveren wij al 

meer dan 5 jaar de mooiste wolkenplafonds op 

de Europese markt. Haarscherp beeld in een 

ultradun LED paneel, voor een concurrerende 

prijs. Met onze wolkenplafonds voegen we aan 

elke ruimte een extra beleving toe.

5 redenen om voor een Lumick.com
wolkenplafond te kiezen.

Licht
is leven
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Toegepast in de zakelijke, recreatieve of medische 

ruimte: ons standaardproduct is dé oplossing 

voor een realistisch wolkenplafond met daglicht 

ervaring tegen een zeer scherpe prijs. 

Door de standaardformaten 60x60, 120x60 en 

120x120 kunnen de ultradunne LED panelen zelf 

eenvoudig in het systeemplafond geïnstalleerd 

worden. 

Het Lumick.com standaard wolkenplafond kan 

uitgevoerd worden met een eigen afbeelding 

of één van onze haarscherpe foto’s. Een paneel 

lifter zorgt ervoor dat de afbeelding een paar 

centimeter hoger ligt dan het bestaande plafond, 

waardoor er een realistisch dakraam naar buiten 

ontstaat.

Standaard

Formaten
Onze panelen zijn standaard te verkrijgen in 

de systeemplafondformaten 60×60, 60×120 en 

120x120cm.

Fotografie
Je kunt kiezen tussen onze haarscherpe foto’s, 

online beeldbanken of je eigen ontwerp. Onze 

ontwerpers kunnen altijd het gewenste effect 

creëren.

Lumick Lifter
Onze panelen worden standaard voorzien 

van een lifter waardoor je het gewenste dak- 

raameffect krijgt

Glanzend of ontspiegeld
Bij ons mag je kiezen of je de panelen met een 

glaseffect wilt hebben of juist ontspiegeld.

Dimbaar
Al onze panelen zijn standaard dimbaar. 

Graag horen we van jou op welke manier. 

Denk bijvoorbeeld aan 0-10V, DALI of met een 

Afstandsbediening.

Eenvoudige installatie
Onze Standaard panelen zijn gemaakt voor 

in het systeemplafond en voorzien van een 

‘Plug en Play’ oplossing voor het licht. Hierdoor 

zijn onze panelen binnen een lunchpauze te 

installeren.
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Ben je op zoek naar een uniek 

wolkenplafond met een afwijkende 

maat, ander kleur profiel of bijzondere 

afwerkingseis? Met onze Plus 

producten leveren wij maatwerk, 

waarbij wij vanuit onze internationale 

ervaring met meer dan 1.500 projecten 

graag met je meedenken.

Doordat wij onze panelen zelf in 

Nederland produceren en daarbij 

de beschikking hebben over de 

meest moderne apparatuur, zijn de 

mogelijkheden grenzeloos..

Plus
Andere led
Al onze panelen worden standaard uitgevoerd 

met Daylight LED maar de mogelijkheden zijn 

eindeloos.

Ander kleurprofiel?
Onze profielen worden standaard voorzien van 

een witte lifter. Wil je een andere kleur, dan is dat 

geen enkel probleem

Extra verlichting
Sommige situaties vragen om meer licht, dit is 

geen probleem met onze Plus panelen.

Afwijkend formaat
Naast onze standaardmaten is het ook mogelijk 

om de panelen in het door jou gewenste formaat 

te maken.

Maatwerk
Lumick maakt de panelen zelf in Nederland waardoor 

maatwerk geen enkel probleem is.

Geen systeemplafond
Er zijn verschillende mogelijkheden indien je geen 

systeemplafond hebt.
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Lege wanden zijn verleden tijd met Lumick.

com Photo Art, de mooiste kunst gecombineerd 

met onze daglicht LED verlichting. Samen met 

het Nederlands Fotomuseum hebben we een 

dunne lijst ontwikkeld voor aan de wand, met 

dezelfde unieke kwaliteiten als onze andere 

plafondproducten.

Standaard uitgevoerd in een modern, wit frame 

past onze Photo Art in elke ruimte en kan er 

genoten worden van ieder kunstwerk. Of het 

nu gaat om een foto uit het archief van het 

Nederlands Fotomuseum, of het laatste topstuk 

gemaakt door één van de kunstenaars uit ons 

netwerk. 

Voor iedere woonkamer, kantoorruimte of 

instelling hebben wij een geschikte afbeelding. 

Zo niet? Dan gaan we op zoek naar het gewenste 

beeld en brengen het met Lumick.com Photo 

Art tot leven! 

Lumick
Photo Art
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Stappenplan

Stap 4
Geniet

Stap 3
Sluit aan

Stap 2
Plaats Lumick
panelen

Stap 1
Verwijder
plafondplaten

Producten
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PHOTO ART

PLUS

STANDAARD

MAAT & AFWERKING LICHT

OPTIES AFBEELDING

Afbeelding naar keuze

Afbeelding verwisselbaar

Eigen afbeelding mogelijk

SERVICE

Levertijd binnen 3 weken

Plug & Play - inclusief LED

Verkrijgbaar via de webshop

Vraag nu vrijblijvend
uw o erte aan via:

0031 - 833 1000
info@lumick.com
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Van der Valk HotelSG Spieringshoek

Eye Media

Albeda College
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Weg en Bos 11

2661 DG Bergschenhoek

T 010 - 833 1000

E lars@lumick.com


