
Pre-Lite is een familiebedrijf gespecialiseerd in hoogwaardige, slimme en 

duurzame LED-verlichting voor een CO2-neutrale toekomst. Wij werken 

samen met andere familiebedrijven in Europa, waardoor wij ook klanten met 

internationale vestigingen van dienst kunnen zijn. Met onze jarenlange ervaring en 

expertise in het produceren, leveren en onderhouden van LED-verlichting, staan 

wij garant voor topkwaliteit, optimale service en de beste garantie. Bij alles wat we 

doen staat de klant centraal. Wij zijn pas tevreden als zij het ook zijn.

Eerlijk advies, duidelijke afspraken
We weten alles van innovatieve 
lichtoplossingen en adviseren onze 
klanten zo goed mogelijk. We doen geen 
beloftes die we niet na kunnen komen 
en maken duidelijke afspraken met 
opdrachtgevers en leveranciers. Wat 
gaat het kosten? Hoe staat het met de 
planning? Bij Pre-Lite weet u altijd precies 
waar u aan toe bent.

All-in dienstverlening
Bij Pre-Lite verzorgen we projecten van A 
tot Z. Wij adviseren, berekenen, leveren 
en installeren de nieuwe armaturen. 

We stellen de ingebouwde sensors in 
om te zorgen dat alles naar zin werkt. 
Vanzelfsprekend demonteren we de 
oude armaturen en zorgen we ervoor 
dat ze op een verantwoorde manier 
worden recycled. Ook het onderhoud 
nemen we graag voor onze rekening. Zo 
zorgen we voor jaarlijkse controle van de 
noodarmaturen en accupacks. Daar krijgt 
u een nette rapportage van zodat u altijd 
kunt aantonen dat uw organisatie aan de 
laatste wet- en regelgeving voldoet.

Betaalbare topkwaliteit
We hebben jarenlange ervaring in het 

Pre-Lite staat voor:

• De hoogste kwaliteit duurzame LED 
verlichting tegen de scherpste prijs

• Betrouwbare LED oplossingen die 
voldoen aan alle wettelijke normen en 
regelgeving

• Betaalbare, duurzame en uiterst zuinige 
LED verlichting waarmee u flink kunt 
besparen op uw energierekening

• Zeer veel ervaring en expertise, 
optimaal advies en hoogwaardige 
lichtberekeningen

• De beste garantie en service = 100% 
tevreden klanten

•  Complete dienstverlening van advies tot 
installatie. U kunt het hele traject aan ons 
overlaten zodat u zich nergens zorgen 
over hoeft te maken.

Het harde bewijs
Omdat het voor klanten vaak lastig is 
om zich voor te stellen hoe onze oplos-
singen in de praktijk werken, hebben we 
speciale demokoffers met een proefop-
stelling. Daarmee kunnen we laten zien 

hoe de armaturen van Pre-Lite er 
uitzien, hoeveel licht ze geven in de 

verschillende standen en wat 
de lichtkwaliteit is. U ziet met 
eigen ogen hoe eenvoudig 
we de verlichting met de 

afstandsbediening kunnen 
instellen en wat de impact van 

de dag- en nachtstand en/of de 
dimmer op het stroomverbruik heeft. 

ontwerpen en assembleren van LED 
armaturen en hebben inmiddels een 
eigen productenlijn ontwikkeld. Daarbij 
werken we uitsluitend met componenten 
van de hoogste kwaliteit en nieuwste 
generatie. Al onze armaturen voldoen 
aan IK10 classificatie en zijn voorzien 
van een slimme microswitch. Het 
resultaat is een robuuste, efficiënte 
en veilige oplossing. Omdat we niet 
met tussenpersonen werken en de 
producten rechtstreeks vanuit de fabriek 
naar de gebruiker gaan, kunnen we 
onze producten en diensten tegen een 
scherpe prijs aanbieden.

Interesse?
Wilt u ook af van die torenhoge 
energierekeningen? We komen graag 
langs met de demokoffer om u onze LED 
verlichting te laten ervaren. Bel gerust 
om een afspraak te maken. 

Verlichting is maatwerk!
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LED slagvaste waterdichte armaturen IJssel
Nieuw design innovatieve LED verlichting, voorzien van 
diverse functionaliteiten, sensoren, noodbatterij en 
instelmogelijkheden via een afstandsbediening. Meer 
comfort en veiligheid, hogere energiebesparing.

LED plafond-/wandverlichting Rijn Vierkant
Een uiterst stijlvol en elegant LED armatuur in een mo-
dern design. Geschikt voor zowel plafond- als wand. De 
ingebouwde sensor en dimmer zorgt voor een mooi en 
efficiënt lichteffect. 

LED noodverlichtingsarmatuur Dommel
Flexibel, betrouwbaar enuiterst zuinig. 
Deze topkwaliteit LED noodverlichting voldoet aan 
alle Europese wet- en regelgeving. Dankzij kantelbaar 
ophangsysteem te bevestigen aan muur- of plafond. 
Voorzien van uitgebreide automatische en handmatige 
testfaciliteiten.

LED plafond-/wandverlichting Rijn Rond
Veelzijdige energiezuinige LED verlichting met eigentijds 
design. Met een slimme sensor, dimmer, programmasturing 
en innovatieve afstandbediening, is deze LED armatuur zeer 
interessant voor VvE’s en Vastgoedbedrijven

Pre-Lite levert een breed assortiment hoogwaardige  
LED armaturen tegen de scherpste prijs in Nederland
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