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Hoogwaardige LED-verlichting van Luxform Lighting 
Luxform Lighting ontwikkelt en levert hoogwaardige LED-verlichting voor  indoor en outdoor sport- accommodaties.  Of 

het nu gaat om verlichting voor sportvelden of verlichting voor kantines en kleedkamers, Luxform levert de complete 

oplossing voor uw verlichtingsvraagstuk. 

De LED-verlichting van Luxform Lighting heeft door de 

toepassing van de laatste LED- technologieën een 

hoge lumen/watt verhouding.  

Het toepassen van energiezuinige LED-verlichting 

levert uw sportvereniging een directe besparing op, 

op de energierekening en op de onderhoudskosten. 

Door het toepassen van LED verlichting kan de 

besparing voor clubs oplopen tot 75% ten opzichte  

 

 

 

 

 

 

van de oude verlichting. 

De Luxform armaturen hebben de afmetingen die 

gelijk zijn aan de  bestaande “conventionele” 

sportveldverlichting en kunnen zonder aanpassingen 

de bestaande verlichting vervangen. Door toepassing 

van bestaande masten, kabels en aansluitingen zijn er 

geen extra investeringen nodig. 

De juiste verlichting voor Sportvelden en sportaccommodaties 

Goede verlichting verhoogt de prestaties van mensen tijdens sport en werk. Onze sportveldverlichting heeft een  

lichtkleur die het daglicht benaderd. Hierdoor ontstaat meer contrast op de bal, belijning en tegenstanders  wat  

zorgt voor een betere sportbeleving. 

Productvoordelen van de Luxform sportveldverlichting zijn: 

• Geen opwarmtijd tijd nodig, de verlichting is direct  op volle sterkte 

• Extra besparing door dimmogelijkheid van 10% tot 100%, bijvoorbeeld voor  trainingen 

• Extra besparing door schakeling, bijvoorbeeld verlichting van half veld i.p.v. heel veld. 

• Geen hoge piekstroom bij inschakeling 

• Geen tot zeer lage onderhoudskosten 

• Zeer lange levensduur > 25 jaar (80.000 branduren) 

Lichtberekeningen; ondersteuning en support 

Luxform Lighting levert niet alleen de verlichting maar kan sportclubs ook ondersteunen in het berekenen van de 

juiste verlichting. Afhankelijk van de ruimte waar de verlichting geplaatst moet worden, de hoogte van de 

verlichtingsmasten en het aantal lichtpunten berekent Luxform het aantal en type lampen dat nodig is om het 

gewenste hoeveelheid licht te bereiken. 

 

De Luxform sportverlichting voldoet aan de richtlijnen NSVV, NEN-EN 12193 en de normen die de KNVB heeft 

gesteld. 

 

 

 

 

 

 



Verlichting voor indoor sportactiviteiten 
De verlichting van Luxform Lighting heeft een lichtoutput die het daglicht benaderd 

wat de sportprestatie verbetert. Verlichting is toepasbaar in sporthallen, zwembaden, 

sportscholen  en andere indoor sport- en recreatieactiviteiten. 

 

 

Verlichting voor outdoor sportactiviteiten 

Sportveldverlichting van Luxform levert door de unieke lichthoekopstelling  van de 

spots een lichthoek van 150°. Armaturen zijn voorzien hoogwaardige Meanwell 

drivers  en Cree-leds  en hebben een zeer efficiënte lumenoutput van 

150lumen/watt. De armaturen zijn minder schadegevoelig voor wind en storm 

door de open structuur van het armatuur. Alle armaturen zijn voorzien van  een 

zwart gepoedercoate behuizing. 

Kleedkamer- en kantineverlichting 
Verlichting voor kleedkamers  en kantines worden aan vele krachten blootgesteld, 

de Luxform LED-armaturen zijn slagvast en spatwaterdicht. Optioneel kunnen de 

armaturen uitgerust worden  met bewegingssensoren waardoor de verlichting niet 

onnodig blijft branden. De verlichting kan geleverd worden  in verschillende  

lichtkleuren. LED verlichting reduceert 70% van de energiekosten 

Verlichting voor parkeerplaatsen 
Een goed verlichte parkeerplaats is een vereiste voor een sportvereniging. De juiste 

verlichting zorgt voor meer veiligheid en minder vandalisme. Ook voor 

parkeerplaatsen heeft Luxform Lighting de juiste verlichting. De verlichting wordt 

geleverd in een volledig aluminium corrosie bestendige behuizing. Het 

zelfreinigende design voorkomt vuilaanhechting waardoor minder onderhoud 

nodig is. De Lampen zijn getest tot een kracht van 12 BFT 



Luxform Lighting levert LED-verlichting voor : 

• Landbouw en veeteelt 

• Sportaccommodaties Indoor & Outdoor 

• Scholen 

• Winkels 

• Industrie 

• Kantoren 

• Infrastructuur 

• Parkeerplaatsen 

 


