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Goede verlichting versterkt de architectuur van kerken, 
zorgt voor veilig verlichte paden en goed leesbare literatuur. 
Daarbij is hoge kwaliteit LED energiezuinig én is het 
onderhoud beperkt tot een minimum. De Nederlandse 
kerken staan al een aantal jaren voor de uitdagende taak 
om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. 
Wij willen u gaarne ondersteunen in uw streven om uw kerk 
optimaal te verlichten.

Ontworpen en geproduceerd in Nederland
CLS is een volledig Nederlandse fabrikant van hoogwaardige 
LED verlichting. De producten worden in onze moderne 
fabriek te Wijchen ontworpen en gefabriceerd. Hiervoor 
werken wij samen met vooraanstaande architecten en 
lichtontwerpers om tot de best mogelijke resultaten te 
komen. 

Lebuinuskerk, Deventer

Hoogwaardige armaturen
Onze armaturen kenmerken zich door een zeer hoge 
effectieve lichtopbrengst, zodat het lichtniveau sterk 
verbeterd wordt en geloofsliteratuur voor oudere bezoekers 
weer beter leesbaar is. Daarnaast worden looppaden beter 
verlicht, waardoor deze veiliger te bewandelen zijn.
 

Verlichting die eenvoudig te dimmen is
Het aanbrengen van extra bekabeling voor het dimmen 
van verlichting is niet alleen prijzig, het is meestal ook 
ongewenst in historische gebouwen. De verlichting van 
CLS is te dimmen via een gebruiksvriendelijke app voor 
smartphones, tablets of via een eenvoudig te bedienen 
wandunit / schakelaar. De verlichting is dan in zijn geheel te 
dimmen, in groepen of zelfs individueel per armatuur. 

Geschikt voor reguliere diensten én evenementen
Met onze ‘ColourFlow’ armaturen is uw gebouw ook 
geschikt te maken voor evenementen. Hiermee onstaat de 
mogelijkheid om aanvullende inkomsten te genereren door 
het organiseren van bijvoorbeeld concerten of speciale 
vieringen. 

Wij hebben speciaal voor kerken een armatuur ontwikkeld, 
waarbij u de mogelijkheid heeft om met een hetzelfde 
armatuur zowel functioneel wit licht alsmede ook gekleurd 
licht voor sfeerbeleving te creëren. Dit alles in een tijdloos 
kokerarmatuur, dat op geen enkele wijze in het interieur 
zal opvallen. U kunt elke gewenste sfeer in het interieur 
creëren. Van zeer warm wit licht tot uitbundige kleuren. U 
past de verlichting met één druk op de knop aan. Ook hier 
heeft u de keuze uit verschillende eenvoudig te bedienen 
besturingsmogelijkheden. 

Onze Lieve Vrouwetoren, Amersfoort



Noorderkerk, Hoorn

Sint Willibrordkerk, Oestgeest

Duurzame buitenverlichting
Van dorpen tot steden, kerken zijn vrijwel altijd het markante 
middelpunt van een plaats. De juiste verlichting versterkt de 
(historische) architectuur en laat de kerk ook wanneer de 
zon onder is een prachtig herkenningspunt zijn. 

Door de zeer ruime keuze in configuraties van onze Revo 
Serie, is het mogelijk de verlichting exact naar wens te 
specificeren. Zo is het mogelijk om de lichtsterkte precies 
regelen, exact de juiste lichtbundel te kiezen en zijn er 
verschillende ‘kleuren’ wit licht te kiezen. Het draagt er 
allemaal aan bij dat licht de beleving versterkt, zonder 
hinder voor mens en dier.

Een duurzame investering
Jarenlang gebruiksplezier zonder onderhoudskosten. Onze 
kwaliteit is dusdanig hoog dat wij een garantie van maar 
liefst 5 jaar op een groot gedeelte van onze producten 
geven. Middels deze brochure willen wij u een impressie 
geven van de mogelijkheden om uw kerk aan de wensen 
van deze tijd en de toekomst te laten voldoen.

Wilt u een vrijblijvend lichtadvies op locatie? 
Bel 026 - 326 36 76 of mail naar info@cls-led.com.
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