
een lichtconcept op maat van uw project



           Wat is Lightlab?

Lightlab is de brand name w aarmee Rexel zich op de markt 
positioneert als dé referentie in de verlichtingswereld. 
 
Lightlab biedt u meer aan dan enkel de verkoop van  
technische en decoratieve verlichting. 

Wij...
... werken een volledige lichtstudie uit
... analyseren wat u kunt besparen met energiezuinige  
    verlichting
... integreren lichtsturing met KNX, home automatisatie,...
... blijven op de hoogte van het reilen en zeilen in de  
    verlichting door continu opleiding 

Lightlab is actief binnen verschillende divisies: residentieel, 
industrie, outdoor, office, horeca, shops, ...

Lightlab vormt de schakel tussen fabrikant, architect, 
installateur en bouwheer.
 





@Lightlab_be



            Wat zijn onze troeven?

Lightlab is niet merkgebonden. Wij kunnen een zeer 
uitgebreid gamma aan technische, architecturale en 
decoratieve verlichting in uw project integreren, geheel 
volgens smaak en budget.

Lightlab staat steeds dichtbij de klanten met 35 Rexel 
filialen verspreid over België.  

Onze 55 Lightlab specialisten zijn een echte krak in hun 
vak. Zij worden continu opgeleid en zijn op de hoogte van de 
laatste technieken en producten.
 
Lightlab beschikt over 11 Lightlab concepts, van waaruit 
we u nog gerichter van dienst kunnen zijn.

Lightlab organiseert tweejaarlijks het Lightlab Event, een 
innoverend en nationaal event, uniek in de sector. 

Lightlab beschikt over meer dan 10.000 referenties in 
verlichting op voorraad en heeft daarnaast tal van 
logistieke mogelijkheden (night & day afhaalpunten, 
leveringen op de werf,...)
 



           Hoe gaan we te werk?

 
De Lightlab specialist komt samen met de installateur, 
architect/bouwheer en eventueel de eindklant voor het 
bespreken van de lichtstudie. 
 
We bekijken samen de techniek (dimming, installatie,...), 
budget en design. Dit is de basis voor het opmaken van 
een eerste lichtplan met bijhorende offerte.  

We voorzien een dialux/relux berekening bij grotere 
projecten.

Een 3D visualisatie wordt hier eveneens voorzien.

Een TCO studie (Total Cost of Ownership) wordt opgemaakt 
bij grotere, industriële relighting projecten. 
 

 







           Lightlab concepts 

Wij voorzien graag de nodige tijd om u rond te leiden in
één van onze Lightlab concepts. Deze ruimtes, met telkens 
een uniforme look in een zwarte kleur met houtstructuur, 
vormen de ideale setting om uw Lightlab specialist te 
ontmoeten.  
 
De concepts zijn ondergebracht in een Rexel filiaal en tonen 
niet alleen een selectie van verschillende armaturen 
en demo’s, maar zijn tevens ook de locaties waar u kan 
langskomen om een lichtplan te bespreken in uw eigen 
regio.

Stop gerust in één van onze 11 concepts, verspreid over het 
land, voor inspiratie en verlichtingsadvies.  

Een overzicht van onze filialen en concepts kunt u terugvinden 
op www.lightlab.be/contact 



           Lightlab Event

 
Tweejaarlijks verlichtingsevent op unieke locatie met 
telkens een verrassend concept.

In samenwerking met onze deelnemende fabrikanten gaan 
we de nieuwigheden op een originele manier presenteren 
en “uitlichten”.

Het Lightlab event draait om beleving van A tot Z en gaat 
nog een stap verder dan de klassieke expositie. U wordt 
compleet ondergedompeld in de wereld van verlichting.

Op deze tweedaagse mogen wij telkens rekenen op een 
opkomst van 2000 elektro-installateurs, architecten, 
studiebureaus, aankopers, ... 
 

 

Gouden Benelux Event Award 2017 
in de categorie “Fairs & Exhibitions”







           Lightlab informeert 

Lightlab brengt u graag op de hoogte van de laatste  
nieuwigheden en trends in de verlichtingswereld.

• Website - www.lightlab.be  
    Overzicht van nieuws, events, projecten, merken, ...

• Newsletter 
   Maandelijkse newsletter met de laatste nieuwe producten,  
   recente realisaties, nieuwe merken, ... 
   U kunt hiervoor inschrijven via www.lightlab.be/contact

• Social media 
   Volg ons op Instagram, Linkedin en Facebook! 

• Regionale events 
   Wij organiseren op regelmatige basis tal van infoavonden,  
   productopleidingen, mini beurzen, ... in uw buurt.

• Nationaal Lightlab Event 



           Een concept van Rexel

 
Rexel is de globale marktleider in de distributie van 
elektrisch materiaal en oplossingen voor de 
industriële, residentiële en tertiaire markt.

We bieden het meest innovatieve gamma aan in de 
volgende productgroepen:
• Verlichting
• Residentieel installatiemateriaal
• Industrieel installatiemateriaal
• Security & comfort
• Kabel & kabelgoten
• Data & tools
• Multi Energie
• White & brown

Rexel biedt een waaier aan services aan om tegemoet te 
komen aan de noden op de markt, waaronder Lightlab. 

Meer info kunt u terugvinden op www.rexel.be
 





Follow, like & share the light

@Lightlab_be


