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LICHT VORMT  
RUIMTES.
Vandaag de dag vervult licht een essentiële 
en onmisbare rol qua functionaliteit en com-
fort in meubilair.

Moderne meubelplanning focust zich vanaf 
de start op de belichting om het best mogelij-
ke resultaat te bereiken voor uw klant.

Zelfs in meubelplanning moet rekening wor-
den gehouden met factoren als materiaal, 
kleur, reflectievermogen, plaats en belichting 
van objecten en de beschikbaarheid van 
natuurlijk licht, die allen invloed hebben op de 
lichtbeleving.

Succesvol lichtdesign volgt een vastomlijnd 
proces, dat consequent wordt afgestemd op 
de wensen van uw klant.
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LICHT VERANDERT  
RUIMTES.
Het samenspel van licht in de kamer en 
licht in het meubilair heeft een aanzienlijke 
invloed op uw welzijn. Helder en koel licht 
bevordert de concentratie, warm en gedimd 
licht bevordert de ontspanning. Door de 
LED-technologie wint licht in de meubels 
voortdurend aan belang en beïnvloedt het de 
hele ruimte in zijn beleving. Häfele biedt met 
zijn Loox-systeem alle benodigde verlichting 
voor een individueel lichtontwerp.



LICHT HEEFT INVLOED

KOKEN.
Helder, neutraal wit licht zorgt voor een aangena-
me verlichting van de belangrijke werkruimtes en 
zorgt voor een goede reflectie van de kleur van de 
levensmiddelen en producten.



LICHT HEEFT INVLOED

ETEN.
De combinatie van direct, gelijkmatig licht voor een 
perfecte verlichting van de eettafel, aangevuld met 
indirecte, warme effectverlichting op plafonds en 
wanden zorgt voor een sfeervolle ambiance.



LICHT HEEFT INVLOED

ONTSPANNING.
Het samenspel van lichtzones en door licht  
gecreëerde "horizonnen" zorgt voor een  
comfortabele en gezellige sfeer.
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LICHT ROEPT EMOTIES OP

DE VIERDE  
DIMENSIE VAN  
MEUBELEN.
Termen als romantisch, comfortabel, ont-
spannend, koud of ongemakkelijk worden 
geassocieerd met bepaalde lichtsituaties. 
Deze belevingen zijn niet rationeel, maar eer-
der emotioneel.

Met een slim lichtplan kunnen verschillen-
de sferen in huis worden opgeroepen.Het 
Häfele Loox systeem kan van een doelgericht 
ontworpen badkamer een spa maken. Rand-
verlichting creëert een kunstmatige horizon, 
dimbare spots zorgen voor een kaarslicht-at-
mosfeer. Warm licht creëert een sfeer die een 
zonsondergang simuleert.



LICHT ROEPT EMOTIES OP

EEN PODIUM CREËREN 
MET LICHT.
Spotlights trekken de aandacht naar de verlichte 
objecten. Strijklicht is ideaal voor het benadrukken 
van de structuur van de wanden en oppervlakte-
verlichting vervult een meer functionele rol. 



LICHT ROEPT EMOTIES OP

BENADRUKKEN  
MET LICHT.
Uniform, helder licht accentueert de functionele 
gebieden en vormt een aanvulling op de algemene 
ruimteverlichting. Een intelligente combinatie van 
basislicht en effectlicht kan het totale effect van 
de ruimte veranderen en zo de stemming positief 
beïnvloeden.



LICHT ROEPT EMOTIES OP

ACCENTEN LEGGEN 
MET LICHT.
Het Loox verlichtingssysteem biedt vele mogelijk-
heden om accenten te leggen in een kamer. Met 
de juiste lichtcompositie kunnen hoeken, randen en 
oppervlakken worden benadrukt. Beelden, stoffen, 
texturen en planten worden uitgelicht door bewust 
geplaatste accentverlichting.

Spotverlichting in een nis accentueert decoratieve 
objecten en breekt grote homogene wandopper-
vlakken. Een LED-strip in een verlaagd plafond 
creëert een kunstmatige horizon, simuleert daglicht 
in ingesloten ruimten en verzacht het harde effect 
van de hoeken van een ruimte.
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LICHT IS OVERAL

SCHOOLVOORBEELD 
VAN EEN WOONKEUKEN.
Elke functie vereist verschillende verlich-
tingsscenario's. Een goed voorbeeld zijn 
woonkeukens, waar mensen werken, koken, 
communiceren of eten. Een alomvattend 
verlichtingssysteem als Loox van Häfele is hier 
gewenst, omdat in een woonkeuken de meest 
uiteenlopende verlichtingseisen samenkomen.

Sfeer creëren door middel van contourverlich-
ting van het werkblad of in de plint. Licht in 
een kast is vooral nodig in opslagruimtes waar 
weinig licht is. 

Voor alle werkoppervlakken geldt: heldere, 
gelijkmatige verlichting zorgt voor een veilige en 
aangename werkplek.



LICHT IS OVERAL

LICHT BOVEN DE  
KASTENWAND.
Verlichting boven het wandmeubel zorgt voor een 
aangename sfeer en vult het licht in de ruimte 
perfect aan.



LICHT IS OVERAL

LICHT IN KASTEN.
Verlichting waarmee u elke centimeter in een  
wandkast of hoge kast kunt zien. 

Plafondverlichting fungeert vooral als basisver-
lichting die natuurlijke schaduwzones achter het 
meubelfront laat ontstaan.  
Vlaklicht en gerichte spotverlichting in kasten 
verlichten de hele binnenzijde, waardoor opbergen, 
zoeken en vinden veel makkelijker wordt. 



LICHT IS OVERAL

LICHT ACHTER GLAS.
Wanneer kasten met glazen deuren van binnenuit 
worden verlicht, verandert goed geplaatst licht 
serviesgoed in decoratieve objecten.  
Licht achter glazen schappen zorgt voor transpa-
rantie en openheid aan de voorzijde.



LICHT IS OVERAL

LICHT OP  
WERKOPPERVLAKKEN.
Verlichting die zonder te verblinden en zonder 
schaduwen op het werkblad valt, is ideaal voor 
het gelijkmatig verlichten van werkoppervlakken. 
De voorkeur gaat uit naar neutraal, wit licht. Voor 
comfortabel en veilig werken.



LICHT IS OVERAL

LICHT IN LADES.
In lades geïntegreerd licht verbetert het zicht en 
biedt meer comfort, zelfs met gedimd omgevings-
licht. 



LICHT IS OVERAL

LICHT IN DE SOKKEL.
Plintverlichting kan in verduisterde ruimtes op 
elegante wijze voor oriëntatie zorgen of het vloer-
oppervlak met heldere accenten oplichten wanneer 
het licht in de ruimte brandt.
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LICHT & INTENSITEIT

DAGLICHT.  
FUNCTIONEEL LICHT.  
DECORATIEF LICHT.
In de vijftiger jaren maakte Richard Kelly, een 
pionier op het gebied van lichtontwerp, al 
onderscheid tussen licht om te zien - omge-
vingslicht, focale gloed - de verlichting van 
een object of gebied en het spel van schitte-
ringen - waarbij het licht zelf het object is om 
te observeren.

De intensiteit kan ook worden geregeld door 
het type verlichting. Direct licht heeft een di-
recte invloed op de ruimte, het gebied of het 
oppervlak. Indirecte verlichting, daarentegen, 
maakt gebruik van reflectievlakken van waar-
uit het licht vervolgens in de ruimte of een 
gebied wordt uitgestraald.

Het Häfele Loox systeem biedt de juiste  
verlichtingsoplossingen voor een breed  
scala aan eisen.



LICHT & INTENSITEIT

FUNCTIONEEL LICHT.
Bijvoorbeeld, de verlichtingsbehoefte in een kan-
toor aan huis kan verschillen en is afhankelijk van 
de locatie van het bureau en de inval van daglicht. 
Doorslaggevend is echter de activiteit die wordt 
uitgevoerd. Wanneer er op de computer of tablet 
wordt gewerkt is een is een lichtbron die niet 
verblindt noodzakelijk. Aangezien het scherm het 
werkoppervlak is, kan een achtergrondverlichting 
voldoende zijn, waardoor het contrast tussen het 
heldere scherm en de donkere omgeving wordt 
verminderd.  
Voor het tekenen of schrijven is echter een goed 
verlicht werkoppervlak nodig.



LICHT & INTENSITEIT

DECORATIEF LICHT.
Om een aantrekkelijke sfeer te creëren en minder ver-
lichting nodig te hebben, kan de verlichting van een 
kamer ook worden gerealiseerd door het gebruik van 
indirecte verlichting in meubels. Onzichtbaar verwerkt 
in het meubel of juist zichtbaar in het ontwerp van het 
meubel geïntegreerd. 

Het is belangrijk dat decoratieve lichtbundels geen fel 
verlichte oppervlakken of scherpe randen veroorza-
ken. RGB LED-verlichting maakt lichteffecten met 
kleur mogelijk. 



LICHT & INTENSITEIT

DAGLICHT.
Als het gaat om de verlichting van een ruimte, is het 
de combinatie en de opstelling van meerdere licht-
bronnen die van belang is. Als er natuurlijk licht (dag-
licht) beschikbaar is, kan kunstlicht een perfecte aan-
vulling zijn. Afhankelijk van het doel van het lichtplan 
van een ruimte en de gebieden daarbinnen, wordt 
functioneel licht gebruikt. Om een specifieke sfeer te 
creëren wordt decoratieve verlichting gebruikt.
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LICHT & KLEUR

ONTWERPEN MET 
LICHTKLEUREN.
Licht bestaat uit elektromagnetische golven 
die zichtbaar zijn voor het menselijk oog. Licht 
wordt alleen zichtbaar als het wordt gereflec-
teerd op voorwerpen. Wit licht bestaat uit rode, 
groene en blauwe kleurcomponenten.

De kleur van het licht, ook wel kleurtempera-
tuur genoemd, regelt onze staat van welzijn. 
Licht met een hoog blauw gehalte heeft een 
verkwikkend effect op het lichaam. Net als het 
koele frisse licht van een vroege ochtend. Ter 
vergelijking: sterk rood en geel gekleurd licht 
heeft een ontspannende werking en roept een 
staat van rust op. Net als de warme gloed in de 
late namiddag of een kaars.

Voor de lichtplanning biedt het Häfele Loox 
systeem warm wit en koel wit licht in verschil-
lende lichtintensiteiten. Moderne multi-witte 
lampen bieden de mogelijkheid om continu te 
schakelen tussen warm wit en koel wit licht. 
RGB-lampen bieden intense lichtkleuren voor 
individueel instelbare decoratieve effecten.



LICHT & KLEUR

LICHT MAAKT  
KLEUR ZICHTBAAR.
Hoe getrouw de kleur van objecten wordt weergege-
ven, hangt af van twee factoren.

De kleurweergave-index en de lichtkleur.

De kleurweergave-index (CRI) is een maatstaf voor 
het vermogen van een lichtbron om de kleur van een 
voorwerp realistisch en natuurgetrouw weer te geven. 
Daglicht is de ideale referentie, omdat dit de lichtbron 
is die kleuren in hun meest natuurlijke en accurate 
vorm toont. 

Verlichting met een CRI van 90 of meer biedt uw klant 
de mogelijkheid om voorwerpen te zien met een kleur 
die zo dicht mogelijk bij hun "echte kleur" ligt.

Hoe hoger de kwaliteit 
van de LED, 

hoe natuurlijker de  
kleurweergave.



LICHT & KLEUR

WARM LICHT.  
KOUD LICHT.
In winkelinrichting zijn er veel factoren om rekening 
mee te houden. Het concept moet werken met 
daglicht en kunstlicht. Van het gemengde licht in 
de etalage tot de verste hoek in de winkel. Het is de 
uitdaging voor het verlichtingsconcept de winkel er 
als een eenheid uit te laten zien.

De keuze van lichtkleur hangt af van objecten die 
in het licht worden getoond. Voor warme objecten 
met een rode tint is een warm witte lichtbron meer 
geschikt. Voor artikelen met een blauwe tint heeft een 
koel witte lichtbron de voorkeur. Als compromis kan 
een neutrale bron worden gebruikt. 
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LICHT MET EFFECT

HET SPEL VAN LICHT 
EN SCHADUW.
Met behulp van LED-verlichting van het Hä-
fele Loox-systeem kunt u talloze lichteffecten 
realiseren die voorheen ondenkbaar waren 
zonder Led-technologie: spot- of vlakverlichting, 
verticale of horizontale verlichting, opwaartse of 
neerwaartse verlichting. 

Elke ruimte komt tot leven door de juiste inzet 
van licht- en schaduwwerking.

Lineaire verlichting kan worden gebruikt om 
horizons te creëren. Met direct licht kunnen 
voorwerpen deels worden uitgelicht. Strijklicht 
maakt het mogelijk om het materiaal van opper-
vlaktes, als steen, hout of behang, meer op te 
laten vallen.

Vlaklicht, geplaatst boven een gordijn, zorgt voor 
sfeer en legt de nadruk op de gordijnen, zonder 
te verblinden. In combinatie met strijklicht komt 
de textuur en de kleur van de stof nog mooier tot 
zijn recht.

Lineaire plintverlichting laat het bed zweven.



LICHT MET EFFECT

LINEAIR LICHT.
Lineaire verlichting wordt gecreëerd met LED-strip 
verlichting. Binnenin kasten en rekken en op werk-
vlakken zorgen Loox LED-strips voor een gelijkmatige 
verlichting met een breed lichtoppervlak. 

Lineair licht maakt het mogelijk om zowel directe 
als indirecte lichtscenario's in te stellen. Dankzij de 
flexibiliteit van de LED-strip kunt u talloze creatieve 
ideeën realiseren.



LICHT MET EFFECT

GERICHT LICHT.
Loox spots met een smalle lichtbundel kunnen 
gerichte lichteffecten creëren om specifieke objecten 
te benadrukken.

Door op- of inbouwspots uit te lijnen in een rij is het 
mogelijk om specifieke gebieden vlak te belichten. 
Een speciaal effect wordt bereikt door overlappende 
lichtkegels, die de verlichte zone extra sfeer verlenen.

Spots worden meestal gebruikt om oppervlakken of 
objecten te accentueren of om gebieden in de ruimte 
in zones op te delen. Gericht licht kan zowel direct als 
indirect worden gebruikt. Het Loox-systeem biedt een 
grote verscheidenheid aan mogelijke toepassingen.
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LICHT & OPPERVLAKKEN

OPPERVLAKKEN  
MET IMPACT.
Afhankelijk van het materiaal en de structuur 
reageert een oppervlak anders op licht. Het 
licht wordt gedeeltelijk geabsorbeerd, een 
deel wordt gereflecteerd en afhankelijk van 
het oppervlak wordt het verspreid. Met (semi-)
transparante materialen kan het licht ook door 
het voorwerp heen schijnen.

Het verlichtingsplan moet zo worden ingedeeld, 
dat de impact van materialen en oppervlak-
ken kan worden vergroot in een groot scala 
aan lichtscenario's, zoals kamerlicht, licht voor 
ontspanning en werklicht. Een donkere kamer 
ziet er bijvoorbeeld exclusief uit, maar heeft 
meer basislicht nodig om er niet te schemerig 
uit te zien.



LICHT & OPPERVLAKKEN

GEKLEURDE  
OPPERVLAKKEN.
De golflengtes die door een oppervlak worden 
gereflecteerd, bepalen de kleuren die de mens 
waarneemt. Een groene plant reflecteert bijvoorbeeld 
alleen de groene golflengtes en absorbeert alle  
andere. De plant ziet er dus groen uit. 
 
Wanneer gekleurd licht op een wit oppervlak valt,  
reflecteert het het invallende licht volledig en neemt 
het de kleur van het licht aan. Daarom ziet een witte 
muur er roodachtig uit als hij rood wordt verlicht.  
 
Het verlichten van een gekleurd oppervlak met 
gekleurd licht zorgt voor gemengde kleuren.Wanneer 
meubelfronten of een houten vloer zijn verlicht, 
reflecteren ze bruintinten die alle neutrale oppervlak-
ken, zoals een wit plafond of een witte muur, van een 
warme tint voorzien.



LICHT & OPPERVLAKKEN

DONKERE  
OPPERVLAKKEN.
Donkere materialen absorberen licht, dus is het 
noodzakelijk om sterker licht te gebruiken. Te veel 
licht beïnvloedt de sfeer en het gevoel van comfort 
nadelig.



LICHT & OPPERVLAKKEN

HELDERE 
OPPERVLAKKEN.
Heldere materialen reflecteren het licht veel beter  
dan donkere materialen. Een helder ontworpen 
ruimte heeft dus minder licht nodig. Extra effect- 
verlichting voegt frisheid en een gevoel van ruimte-
lijkheid toe aan de ruimte.



LICHT & OPPERVLAKKEN

HOUTEN & STENEN  
OPPERVLAKKEN.
Houten en stenen oppervlakken zijn materialen 
die zeer geschikt zijn om er met een goed verlich-
tingsconcept echt uit te laten springen. Houten 
oppervlakken komen het beste uit in direct licht. 
Stenen oppervalkken kunnen worden uitgelicht met 
spotlights. Strijklicht accentueert de structuur van 
natuurlijke oppervlakken and geeft en gevoel van 
diepte.



LICHT & OPPERVLAKKEN

REFLECTERENDE  
OF GLANZENDE  
OPPERVLAKKEN.
Hoogglansoppervlakken werken als een spiegel.  
Afhankelijk van de kijkhoek kan de lichtbron zichtbaar 
worden in het oppervlak. Dit vervelende effect kan 
worden geminimaliseerd door een goede plaatsing van 
de verlichting. 
Er moet rekening worden gehouden met de spiegelwet: 
hoek van inval = hoek van uitval. Hoe meer parallel de 
verlichtingshoek is aan het oppervlak, des te kleiner het 
spiegeleffect.
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LICHT & BEDIENING

LAAT ER  
LICHT ZIJN.
De "Smart Home-trend" richt zich ook op de slimme 
besturing van verschillende lichtscenario's in een pand.

Het Häfele Loox-systeem biedt verschillende oplos-
singen voor het aansturen van lampen; van de directe 
aansturing via eenvoudige schakelpunten naar bedie-
ning op afstand van complexere verlichtingsscenario's.

Digitale aansturing kan niet alleen worden gebruikt 
voor de verlichting - maar ook om meubeltoepassin-
gen, als schuifdeuren, TV-lift systemen - meubelsloten, 
geluidsinstallaties en meer, centraal te controleren en 
te bedienen.



LICHT & BEDIENING

CENTRALE AANSTURING 
VAN LICHT EN MEER.
Smart Home is een trend die meer en meer com-
fort biedt. Het idee van het centraal verbinden en 
aansturen van je hele woning is fascinerend. Häfele 
heeft de sprong naar de digitale toekomst gemaakt en 
biedt oplossingen voor de intelligente aansturing van 
verlichting en meer.

Een app verbindt en stuurt alle lichtbronnen centraal 
aan en maakt het mogelijk individuele lichteffecten 
te creëren met een smartphone of tablet. Op deze 
manier kunnen meerdere scenario's geprogrammeerd, 
opgeslagen en opgeroepen worden met slechts een 
druk op het scherm.

- Verlichting aan/uit doen en dimmen; zelfs multi-wit  
   en RGB LED-strips 
- Instellen van individuele lichtscenario's voor 
   verschillende gelegenheden. 
- Aansturing van elektrische meubelonderdelen 
  (bijvoorbeeld TV-lift, elektrische schuifdeuren).



LICHT & BEDIENING

AFSTANDSBEDIENING  
VOOR LICHT.
Extra belangrijk is de controle van lichtscenario's in 
multifunctionele ruimtes. Met één afstandsbediening 
van overal in de kamer verlichting gemakkelijk aan en 
uit schakelen en de gewenste lichtsfeer creëren. 
 
Afhankelijk van de toepassing kunnen afstands-
bedieningen gebruikt worden voor de eenvoudige 
aansturing van meerdere lichtbronnen, van multi-wit 
verlichting tot gekleurde RGB-verlichting. 



LICHT & BEDIENING

SCALA AAN  
SCHAKELOPTIES.
Het Loox-systeem biedt een breed scala aan  
schakelaars voor een breed scala aan taken. 
Afhankelijk van uw comforteisen of het beoogde 
gebruik.

- Drukschakelaar 
- Wipschakelaar 
- Voetschakelaar 
- Sensorschakelaar 
- Bewegingsmelder 
- Dimmer 
- Contactloze schakelaar 
- Capacitieve schakelaar/dimmer 
- Deurcontactschakelaar 
- Deursensorschakelaar
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EENVOUDIG.  
UNIEK.  
LOOX.
Lichtprojecten kunnen snel en eenvoudig worden  
gerealiseerd met het Häfele Loox-systeem. Het unieke 
Plug & Play-systeem zorgt voor een eenvoudige  
installatie. Loox verlichting voldoet aan hoge eisen op 
het gebied van kwaliteit, eenvoud en flexibiliteit.

Loox biedt een wereldwijd beschikbaar systeem met 
een identiek design voor alle landen en grote flexibiliteit 
qua toepassingen. Tevens biedt Loox een zeer stabiele 
kwaliteit en identieke lichtkleur bij nabestellingen.

Dit maakt Loox bijzonder aantrekkelijk, niet alleen  
voor internationale projecten (bijv. hotel- of restau-
rantketens), maar ook voor industriële klanten met 
internationale afzet.
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WAAR LICHT IS

LOOX MAAKT MEER 
MOGELIJK.
Waar licht is, is elektriciteit. Het is dan ook interessant 
om aanvullende opties toe te voegen aan de verlichting 
in meubels. Aan de behoefte om smartphones of 
tablets op verschillende locaties in huis op te laden kan 
worden voldaan door draadloze oplaadstations of via 
USB-poorten. 

Een ander kenmerk van het Häfele Loox-systeem 
is geluid in meubels of in spiegels zonder zichtbare 
luidsprekers. U kunt via bluetooth naar muziek van uw 
smartphone luisteren in uw badkamer, keuken, woon-
kamer of thuiskantoor.



WAAR LICHT IS

GELUID  
MET ÉÉN SYSTEEM.
Maak van je meubels een jukebox. De Häfele 
geluidsinstallatie maakt het mogelijk. Verborgen 
geluidstransmitters zetten audiosignalen om en 
geven ze weer door het meubel in de ruimte. De 
muziek wordt via bluetooth van een smartphone 
of tablet naar de geluidsinstallatie gestuurd. De 
geluidsbeleving is meer dan overtuigend.  
Een waardevolle aanvulling op het Loox-systeem.



WAAR LICHT IS

FLEXIBEL  
MET ÉÉN SYSTEEM.
Het Häfele Loox-systeem biedt meer flexibiliteit 
bij het ontwerpen en implementeren van op maat 
gemaakte lichtoplossingen. Bedien meerdere 
Loox-lampen met één enkele schakelaar. Speciale 
omvormers helpen om lichtbronnen uit de gehele 
Loox-range te combineren in één enkele lichtin- 
stallatie.



WAAR LICHT IS

UITBREIDEN  
MET ÉÉN SYSTEEM.
In het Loox systeem vindt u eenvoudige concep-
ten die u helpen bij het installeren van uw licht. 
Bijvoorbeeld, een eenvoudige oplossing om meer-
dere lampen in serie aan te sluiten op een enkele 
voeding.



WAAR LICHT IS

VOEDEN  
MET ÉÉN SYSTEEM.
Loox biedt u vele mogelijkheden om licht in meu-
bels te combineren. Met eenvoudig te gebruiken 
verdelers kunt u bijvoorbeeld meerdere licht-
bronnen bedienen met één voeding.



WAAR LICHT IS

OPLADEN  
MET ÉÉN SYSTEEM.
Gebruik de voeding van verlichting in meubels ook 
voor andere nuttige taken. Het Häfele Loox-sys-
teem biedt bijvoorbeeld draadloze oplaadstations 
en USB-poorten, die elegant in uw meubeldesign 
kunnen worden geïntegreerd. Smartphone en 
tablet oplaadpunten voegen waarde toe aan elk 
meubel, omdat ze extra gemak bieden.
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LICHT & KWALITEIT

VERLICHTING  
MET WERELDWIJDE  
CERTIFICERING.
Iedereen die kwaliteit wil als het om licht gaat, doet 
er goed aan Häfele in overweging te nemen. Alle 
Loox-componenten zijn gecertificeerd voor wereldwijd 
gebruik. Constante kwaliteit is gegarandeerd voor uw 
verlichtingsoplossing. Alle lampen hebben een hoge 
kleurweergave-index voor optimale kleurweergave.  
 
De Häfele Loox-lampen bieden een consistente 
lichtintensiteit en lichtkleur. Dat betekent dat er geen 
afwijkingen zichtbaar zullen zijn of wanneer lampen 
later worden vervangen of het lichtplan met identieke 
lampen wordt uitgebreid. 
Ongeacht of u vanuit Europa, Amerika of Azië bestelt. 
Dat maakt Loox zo uniek.

Deze criteria zijn cruciaal voor fraaie en duurzame 
verlichtingsoplossingen in winkels, hotels en in mo-
derne woningen.




