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MEER LICHT, MINDER KOSTEN IN UW SHOP
Klanten inspireren
De juiste sfeer in uw shop zorgt ervoor dat uw klanten zich op hun gemak voelen. Daarbij zorgen de Bever Innovations 
LED spots ervoor dat al uw producten zo goed mogelijk tot hun recht komen. De energiezuinige LED verlichting schept 
een visueel uitnodigende omgeving waarmee er niet alleen op energie wordt bespaard, maar ook het klantcomfort 
centraal staat.

Gebruiksvoordelen van LED
Onze LED oplossingen zijn geschikt voor ieder tankstation. Een nieuwbouw tankstation of een aanpassing van een 
bestaande situatie, Bever Innovations biedt u altijd de meest energiezuinige oplossing.

De slimme oplossing
De LED Shopverlichting van Bever Innovations tilt het verlichten van tankshops naar een hoger niveau. Schep de juiste 
sfeer in ieder deel van uw shop zodat u met uw inrichting een optimaal effect bereikt. Houd grip op uw energie- en 
onderhoudskosten zonder concessies te doen aan de klantervaring.

Luci Series LED Shopverlichting is de meest energiezuinige manier om uw shop te verlichten

De elegante LED spots scheppen een visueel gastvrije sfeer die klanten aantrekt en ze op hun gemak stelt. De 
richting van de LED spot is aanpasbaar, zodat bepaalde productgroepen extra kunnen worden uitgelicht, en impul-

saankopen gestimuleerd worden. De LED spots verbruiken zeer weinig energie, wat een besparing van 75% mogelijk 
maakt.

En het onderhoud? Dat kunt u vergeten!
Luci Series LED lampen zijn ontworpen om meer dan 8 jaar* mee te gaan! Bij de ontwikkeling van de Luci Series LED 
Shopverlichting, richtte Bever Innovations zich volledig op tankstations waarbij het belang van energiekostenbespar-
ing gekoppeld werd aan een centrale rol voor klantervaring.

* Deze cijfers zijn gebaseerd op een gebruik van 24 uur per dag/nacht, 365 dagen per jaar.
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Omdat ieder tankstation anders is, biedt Bever Innovations verlichtingsoplossingen op maat. Voor iedere klant ont-
werpen wij een specifieke lichtberekening. Voor de aanpassing van bestaande situaties of voor nieuwbouw zoekt 

Bever altijd de meest energiezuinige oplossing om uw verlichting te verbeteren en uw energierekening aanzienlijk te 
laten afnemen. Op een persoonlijk lichtplan wordt precies aangegeven welke delen van de shop er met de Luci Series 
LED Shopverlichting benadrukt zullen worden.

Energiebesparing
De Luci Series LED Shopverlichting biedt niet alleen ideale visuele omstandigheden, ook de energiebesparing is aan-
zienlijk. In vergelijking met conventionele 2x26W CFL-verlichting, kunt u met de Luci Series LED Shopverlichting een 
besparing van wel 75% realiseren. Luci Series LED Shopverlichting kent een enorm lange levensduur! De verlichting 
gaat gemakkelijk meer dan 70.000 uur mee. Dit betekent dat de Luci Series een levensduur van meer dan 8 jaar heeft! 
Deze cijfers zijn gebaseerd op een gebruik van 24 uur per dag/nacht, 365 dagen per jaar.

Snel en eenvoudig geïnstalleerd
De Luci Series LED Shopverlichting is gemakkelijk te installeren in nieuwbouw of als aanpassing van een bestaande 
shop.

EEN LICHTPLAN OP MAAT
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• Geschikt voor de ruimtes in en rond tankstations en kantoren waar de juiste kleurweergave van 
vitaal belang is (CRI 95)

• Hoge efficiency
• Het ingebouwde optische controlesysteem biedt ook op de lange termijn een zeer constante 

lichtkwaliteit en kleurtemperatuur
• Witte diffusor wanneer de lamp is uitgeschakeld
• Passieve warmteafvoer zonder bewegende delen
• Homogene lichtstraal
• Waterdichte voorzijde
• 5 jaar garantie
• Incl. driver

Luci Series Silver 75 fixed Luci Series Silver 185 fixed Luci Series Silver Shop 185Luci Series Silver 90 directional

VOORDELEN
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Bever Innovations B.V.
Techniekweg 2  |  4301 RT Zierikzee
Nederland

Tel +31(0)111 74 54 00
info@beverinnovations.com
www.beverinnovations.com
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