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Met de Richard heeft u jarenlang geen omkijken naar uw parkeergarageverlichting. Stof en vocht krijgen geen vat op het robuuste armatuur.
De verlichting is ongekend energiezuinig. De Richard is breedstralend en
heeft een uitstekende gelijkmatigheid op de vloer, waarbij het armatuur
zelfs in het midden van het rijpad gemonteerd kan worden. De Richard kan
tevens uitgevoerd worden met een Parking Guidance System. Dit armatuur
kan uitsluitend met gereedschap worden gedemonteerd.
Veko denkt aan de toekomst
Als u uw bestaande verlichting wilt vervangen
voor energiezuinige LED verlichting, dan
maakt u een juiste keuze met Veko armaturen.
U investeert in een toekomstbestendig
product. U kunt het profiel laten hangen
en altijd de armaturen vervangen en/of
armaturen toevoegen zonder het systeem
aan te passen. Nog een positief en duurzaam
punt: de verlichting wordt praktisch onverpakt
geleverd en is 100% recyclebaar.
Total Cost of Ownership
Met Total Cost of Ownership (TCO)
krijgt u zowel de toekomstige investering
als de energiekosten overzichtelijk en
helder in het vizier. TCO helpt u om de
juiste types armaturen, sensoren en/of
het lichtmanagementsysteem te vinden.
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Een goed optiek is de basis
In een parkeergarage biedt verlichting niet alleen zicht maar ook een
gevoel van veiligheid. Voldoende verlichting en het voorkomen van
schaduwwerking zijn hiervoor de juiste basis. De lenzen en het profiel
zijn vandalismebestendig en daardoor geschikt om op lage hoogte te
worden gemonteerd.

Diffuse
De Diffuse lens geeft een mooie egale
uitstraling, hierdoor wordt verblinding tot
het minimum beperkt. Deze lens is ideaal
voor algemene ruimtes en wandelgebieden.

Wide
De Wide lens heeft een uitstraling van
ongeveer 25 graden en is daardoor geschikt
om een goede gelijkmatigheid te halen
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wanneer er gebruik wordt gemaakt
van lijnverlichting aan beide kanten van
een rijbaan.

X-Wide
De X-Wide lens is speciaal ontwikkeld voor
de parkeerapplicatie. De extra brede
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uitstraling zorgt voor een unieke uniformiteit
bij het gebruik van lineaire verlichting in
het midden van de rijbaan. Hierdoor heeft
u een optimale lichtopbrengst, met zo min
mogelijk lichtlijnen.
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De lichtlijn tot in detail
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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Een slim systeem
De Richard lichtlijn is een profielsysteem
Montagehoek

dat ontworpen wordt per project. Hiermee
kunt u een ideale combinatie maken van

Montageplaat
voor lasboxen

doorlopende lichtlijnen, gecombineerd met
aanwezigheidssensoren of noodverlichting.
Als u kiest voor een profiel met kabelgoot, dan
1

kunt u eenvoudig overige kabels integreren.
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te voegen. Door middel van sonarregistratie of
cameraherkenning kan worden bepaald waar
en hoeveel parkeerplekken beschikbaar zijn voor
uw bezoeker.

Kabe

2

ing
lasser

k
1 IP-

of
- en /
Begin eding
o
eindv

3

5

ro
2e st

lgoot

ka
e vlak
g
i
r
e
7 ad

ing e
omkr

n/of

ext

be

gen
akelin
l - sch

ek
rige b
e
d
a
ra 3

at
ndpla
7 B li

4

begin
4

a nd
ing
W iel
voed
d
n
i
e
of
- en /
Geïntegreerde sensor
op een blindplaat

( W ie

la

ding
nvoe
e
s
s
u
nd ) T

ng
a b e li

c
( De)

le
entra

ing
rlicht
e
v
d
no o

river
ed d
x
fi
f
Io
DAL

e
uze
urke K-waard
u
t
a
A r m en en I
ek
Opti

Van ontwerp tot onderhoud
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.
Ontwikkeling

De bestaande verlichting demonteert het Veko

Een team van ontwerpers en productengineers

team graag voor u. Dit, samen met minimaal

werkt bij Veko dagelijks aan het ontwikkelen,

verpakkingsmateriaal, zorgt ervoor dat uw locatie

testen en uitvoeren van de nieuwste industriële

snel en schoon weer in gebruik kan worden

verlichtingsproducten. Veko wil de ideale licht-

genomen.

situatie bieden voor iedere fabriekshal, sporthal,
parkeergarage, koel- en vriesruimte en retail-

Service en onderhoud

omgeving. Door het toepassen van losse lenzen,

Mocht er onverhoopt toch iets niet naar behoren

bedenkt Veko de beste optische oplossing.

werken, dan staan de servicemedewerkers voor

Bijzonder is dat Veko vroeger alle onderdelen

u klaar. Veko regelt alle storingen vanuit een

inkocht en nu zelf lichtbronnen produceert, in

centraal meldpunt. Hierdoor wordt u snel

combinatie met slim schakelen. Met Veko Tune

en adequaat geholpen.

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 projectmatig 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.

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.
Parkeergarage Amsterdam RAI
In de hypermoderne parkeertoren P4 van de RAI in Amsterdam heeft Veko,
in samenwerking met Bosman Installatietechniek, in zeven lagen alle
dynamische LED verlichting verzorgd.
Parkeergarage Apcoa
Voor Apcoa ontwierp en installeerde Veko een origineel
parkeerverlichtingssysteem, dat voldoet aan de wettelijke
voorschriften en esthetisch een mooie strakke uitstraling heeft.
Parkeergarage Dok Noord
Voor de verlichting van de Parkeergarage Dok Noord in het
Belgische Gent werkte Veko nauw samen met de beheerder
van de parkeergarage. Een samenwerking die een
intelligent totaalpakket opleverde om trots op te zijn.

De verlichting in P4 is helder, mooi wit en licht
de garage prima uit. Zowel overdag, samen
met het daglicht, als wanneer het donker is.
Ik vind het erg belangrijk dat je je welkom
en veilig voelt in een parkeergarage en
de verlichting van Veko draagt daaraan bij.
Mariska Dreschler, Group Director
Horticulture - GreenTech, RAI Amsterdam
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