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Onderzoek wijst uit dat een goed en gelijkmatig lichtniveau een positieve 

uitwerking heeft op uw medewerkers en bezoekers. Zowel voor een open 

als een systeemplafond hebben wij een geschikte oplossing. In combinatie 

met aanwezigheidssensoren, Tunable White verlichting en DALI-scenes 

creëert u dynamische verlichting. Dit stimuleert het menselijke bioritme en 

is ook nog eens energiezuinig. 
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De kracht van samenwerken

Sinds 2018 is Veko Lightsystems onderdeel 

van de Fagerhult Group. Dit geeft ons een 

groot bereik qua kantoorportfolio. Fagerhult 

Group is het grootste verlichtingsconcern 

van Scandinavië en een toonaangevende 

onderneming in Europa, met ongeveer 

3.300 medewerkers en vestigingen in 

20 landen over de hele wereld.

Voor de basisverlichting heeft Veko haar eigen 

assortiment inbouw- en pendelarmaturen. 

Is de vraag architectonisch of heeft u 

behoefte aan specifieke kantoorverlichting? 

Geen probleem. Samen met onze partners 

maken wij graag het geschikte lichtontwerp 

voor uw project. 

Alle DALI-armaturen kunnen gekoppeld 

worden aan onze aanwezigheidssensoren. 

Deze kunnen op hun beurt weer 

bestuurd worden door ons Encelium 

lichtmanagementsysteem.



Een goed optiek is de basis
Veko Lucan Trend lijnverlichting is speciaal ontworpen om kantoorruimtes, 

maar ook scholen en showrooms een industriële uitstraling te geven. 

Voor uw systeemplafond hebben we verschillende type inlegarmaturen 

die elegant weggewerkt kunnen worden in de plafondplaten. 

Lucan Trend 

De lineaire verlichting van de Lucan Trend 

geeft een gelijkmatige uitstraling en biedt een 

niveau van 500 lux op de werkplek. Door de 

geïntegreerde lamellen heeft de Lucan Trend 

een UGR waarde van <19. 

Downlighters

De Veko downlighters zijn uitermate geschikt 

voor gangen, toiletten en overige open 

ruimtes. De HM serie is uitgerust met een 

hoogglans spiegelreflector. 

LED panelen: Microprismatisch en Grille 

De rechthoekige en vierkante inlegarmaturen 

bieden een hoge kleurwaarde en een lage 

UGR van <19. De microprismatische 

afdekking zorgt voor een comfortabel 

lichtbeeld bij gebruik van beeldschermen.

Microprismatic Grille
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De lichtlijn tot in detail

Montagemateriaal

Montagehoek

Blindplaat 
met Office spot

Geïntegreerde sensor 
op een blindplaat

Montageplaat 
voor lasboxen

Kabelgoot

Koppelstukken/overbrugging

(Wieland) Tussenvoeding

Profieltype

7 aderige vlakkabel - schakelingen

2e stroomkring en/of extra 3 aderige bekabeling

(De)centrale noodverlichting

Blinddeksel

DALI of fixed driver

Armatuurkeuze

Optieken en IK-waardeBegin- en/of 

eindvoeding

Wieland 

begin- en/of eindvoeding

IP-klassering

Een slim systeem

De Lucan Trend lichtlijn is een profielsysteem 

die wordt ontworpen per project. Hiermee kunt 

u een ideale combinatie maken van doorlopende 

lichtlijnen, afgewisseld met aanwezigheidssensoren. 

(De)centrale noodverlichting en spots zijn 

gemakkelijk toe te voegen. Als u kiest voor een 

profiel met kabelgoot kunt u eenvoudig overige 

(data) kabels integreren. 

Encelium lichtmanagementsysteem

Met het Encelium lichtmanagementsysteem 

(van Osram) kunt u gemakkelijk uw (nood)

verlichting en sensoren beheren. Het systeem 

levert u rapportages met defectmeldingen, 

actuele verbruiksgegevens en energiebesparing. 

Dit allemaal gevisualiseerd in een 3D plattegrond.
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Voor elk project configureren wij onze lichtlijnen. Deze worden in stappen 

samengesteld, afhankelijk van de gewenste voorwaarden. Zo creëren wij 

een uniek product, aangepast aan uw project. Dit kan met nieuwe lichtlijnen 

maar ook bij renovatie op bestaande Veko lichtlijnen.
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Van ontwerp tot onderhoud

Ontwikkeling

Een team van ontwerpers en productengineers 

werkt bij Veko dagelijks aan het ontwikkelen, 

testen en uitvoeren van de nieuwste industriële 

verlichtingsproducten. Veko wil de ideale licht-

situatie bieden voor iedere fabriekshal, sporthal, 

parkeergarage, koel- en vriesruimte en retail-

omgeving. Door het toepassen van losse lenzen, 

bedenkt Veko de beste optische oplossing. 

Bijzonder is dat Veko vroeger alle onderdelen 

inkocht en nu zelf lichtbronnen produceert, in 

combinatie met slim schakelen. Met Veko Tune 

worden armaturen exact afgestemd op uw 

specifieke wensen. 

Productie

Veko heeft een moderne fabriek en produceert 

ook de LED strips zelf. Veko maakt zelfs 1,5 meter 

lange LED boards waardoor er geen hinderlijke 

onderbrekingen ontstaan in de verlichting. In de 

fabriek in Schagen worden de armaturen project-

matig geproduceerd en volledig prefab afgeleverd.

Montage

Monteurs bij Veko werken in vaste teams en 

maken er een sport van om uw verlichting zo 

efficiënt mogelijk te monteren. Omdat zij dagelijks 

lijnverlichting in handen hebben en het ‘plug and 

play’ wordt aangeleverd, heeft u zo min mogelijk 

overlast op de werkvloer en bespaart u 50% 

op montagetijd. 

De bestaande verlichting demonteert het Veko 

team graag voor u. Dit, samen met minimaal 

verpakkingsmateriaal, zorgt ervoor dat uw locatie 

snel en schoon weer in gebruik kan worden 

genomen. 

Service en onderhoud

Mocht er onverhoopt toch iets niet naar behoren 

werken, dan staan de servicemedewerkers voor 

u klaar. Veko regelt alle storingen vanuit een 

centraal meldpunt. Hierdoor wordt u snel 

en adequaat geholpen.

Veko is specialist in lijnverlichting. De firma ontwikkelt en produceert de 

LED verlichting in eigen huis. U wordt zoveel mogelijk ontzorgd, waardoor 

projecten turn-key worden opgeleverd. Van aanvraag tot onderhoud kunt 

u bij de specialisten van Veko terecht.



Referentieprojecten
Veko heeft in de afgelopen jaren veel mooie projecten 

gerealiseerd waarin onze innovatieve armaturen, voorzien van 

de nieuwste techniek, zijn verwerkt. Met trots delen wij dan 

ook ons resultaat én de bevindingen van onze klanten. 

Bedrijfshal CanCom 
Een bedrijfshal van 1.200 m2 en bijbehorende kantoorruimte diende van 

verlichting te worden voorzien. CanCom verkoos Veko boven andere partijen 

vanwege de kwaliteit, efficiëntie en montage door het eigen Veko team. 

Kantoren Renaultgebouw Wibautstraat

Het voormalige hoofdkantoor van Renault Nederland is geheel 

gerenoveerd en biedt nu fraaie kantoorruimte aan o.a. het 

gerenommeerde reclamebureau FCB Amsterdam. 

Suplacon

Grote verbouw- en nieuwbouwplannen zorgden ervoor dat 

de verlichting op de agenda kwam te staan bij Suplacon. 

De nieuwe productiehal en de kantoorruimte zijn volledig 

voorzien van de laatste generatie LED armaturen.

We hebben veel complimenten over het licht 

ontvangen. Je merkt pas goed het verschil in licht 

tussen je oude TL verlichting en LED verlichting 

als het er daadwerkelijk hangt. Medewerkers 

ervaren de verlichting als zeer prettig en zijn 

nog netter gaan werken. Qua verlichting 

kunnen we voorlopig weer jaren vooruit.

Yvo Otten, Hoofd Commercie, Suplacon
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