Profiteer van het gemak van LRS
Wie heeft er niet mee te maken? Klanten worden steeds
veeleisender en de vraagstukken complexer.
Dan is het prettig om een partner te hebben waar je met al
je technische vragen en uitdagingen terecht kunt. LRS Solutions is zo’n partner voor al haar klanten als het gaat om
domotica en lichtregelsystemen. LRS Solutions levert al jarenlang oplossingen voor de meest uiteenlopende projecten. Indien gewenst denken we al mee vanaf het moment
dat de oplossing nog bedacht moet worden. Zowel bij
nieuwbouw als renovatie.
Ontzorgen
Meedenken en oplossingen aandragen is niet het enige
waar LRS Solutions goed in is. We ontzorgen onze klanten.
LRS Solutions geeft maatwerk advies, kan het plan volledig
uitwerken met Autocad en eventueel programmeren. Zo
kunt u zich maximaal concentreren op uw specialiteit: het
maken van een fantastisch lichtplan.

LRS Solutions is gespecialiseerd in
lichtregelsystemen.
We hebben alle kennis in huis van armaturen en hoe deze te

Besparen
LRS Solutions is importeur van iLight producten. Dat betekent dat u de producten zonder tussenkomst van een groothandel en installateur kunt offreren of aanschaffen.
Daarmee kunt u besparen op het budget van de klant of
zelf een beter resultaat behalen op uw opdrachten.
Kennismaken
Kunnen we u ook ontzorgen? Neem dan contact met ons
op. Wij zijn ook benieuwd naar uw ervaringen en zouden
graag een keer kennis komen maken.

schakelen of te dimmen. We weten alles van de aansturing
via iPhone, iPad of Androidtoestel en kunnen bestaande systemen koppelen aan AV, zonwering etc. LRS Solutions is expert in het besturen van LED verlichting en is in staat hiermee
verschillende sferen (scenes) samen te stellen. Ook voor DALI
en DMX hebben we oplossingen in huis en we zijn specialist
op het gebied van daglichtsystemen en dynamische
regelingen.
Renovatie of nieuwbouw
Voor ieder project de juiste oplossing. Dat is de uitdaging
van LRS Solutions. Bij renovatie wordt steeds vaker gebruik
gemaakt van draadloze lichtbesturing; een perfecte oplossing om lichtsystemen betrouwbaar aan te sturen.

Met vriendelijke groet,
LRS Solutions B.V.
Jaap Spruijtenburg
Projecten waar LRS Solutions trots op is:

LRS Solutions BV Energieweg 3a, 4231 DJ Meerkerk
0183 356 200 • www.lrssolutions.nl

• Holland Casino Breda en Enschede
• Tuschinski Theater, Amsterdam
• Concertgebouw, Amsterdam
• Provinciehuis, Maastricht
• Museum aan het Vrijthof, Maastricht

