Lumidee
geeft licht meer ruimte
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Ken je het gevoel dat je hart zo vol is van
iets dat je er passioneel in opgaat? Je geluk zegeviert op het moment dat je die ene
briljante ingeving krijgt, dat lumineuze idee
waar je vol aspiratie naar uitkeek.
Het overkwam Werner Berebrouckx en
Christa Leclère. Zij slaakten
een zucht van verlichting
toen ze hun borrelende creativiteit konden omzetten in
een eigen zaak. Het idee om
mensen te laten genieten van
een stijlvolle, hedendaagse
en vernieuwende verlichting
voorzien van een hoogstaand
kwaliteitslabel, schitterde destijds in hun hoofd. Vorig jaar
verwelkomden zij in hun gerenoveerd herenhuis op de Tongersesteenweg in Sint-Truiden
hun bezoekers om een decennium Lumidee te vieren.
In een verzorgde showroom pakt Lumidee
uit met een brede waaier aan binnen- en
buitenverlichting, gaande van een rustiek
tot een strak design. Je kunt kiezen uit een
150-tal vernieuwende ontwerpen die degelijkheid en bruikbaarheid uitstralen. Naast
een aanbod aan tentoongestelde eyecatchers ligt de nadruk vooral op een nuchtere kijk op verlichting. Werner en Christa
streven steeds naar de juiste lichtbron op
de juiste plaats. Door de enorme keuzemo-
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gelijkheden en hun advies aan huis zorgen
zij ervoor dat het licht perfect geïntegreerd
is in het interieur. Zowel op functioneel als
esthetisch vlak komen zij tegemoet aan de
wensen en noden van de klant. In het vorig
jaar geopende lichtbelevingslabo maak je
kennis met de verschillende lichtbronnen en
ondervind je aan den lijve het
effect van sterkte en positie.
Je leert er ook de praktische
kant van lichtsterktes en -modules voor jouw droomhuis,
tuin, zaak of kantoor kennen.

ders rekenen op hun kennis en knowhow.
Lumidee garandeert immers een hoger
lichtcomfort dat steeds hand in hand gaat
met een goed gevoel. De familie Coëme,
eigenaar van restaurant ‘Aen de Kerck van
Melveren’, wil die ervaring maar al te graag
bevestigen. Lumidee toverde hun feestzaal
in Sint-Truiden om in een adembenemende
ruimte die hun tafelgasten intens doet genieten van de unieke lichtsfeer. Met gepaste trots blikken zij terug op een geslaagde
samenwerking en zijn zeer tevreden over
hun stijlvolle verlichtingsarmatuur.

Het professionele advies dat
Lumidee biedt, valt zeer in
de smaak. Na zorgvuldig
overleg met de klant is het
prioritair om een doordachte
en gezonde houding aan te
nemen. Met een studie van
het licht verdiept Lumidee
zich in het evenwicht tussen
de natuurlijke en kunstmatige
lichtbronnen in je huis. Het karakter en de
mogelijkheden van iedere kamer en tuin
zijn bepalend voor het design. Werner en
Christa houden steeds een rode draad voor
ogen, zowel voor binnen en buiten en eigen
aan ieders stijl, verwachtingen, voorkeur en
budget. Of je nu kiest voor een originele
eetkamer, een functionele keuken, een feeeriek verlicht terras of een gezellige tuin, ze
komen op de proppen met een oplossing
op maat. Zowel particulieren als projectlei-

Voor geïnteresseerden die uitkijken naar
deskundig advies en expertise is Lumidee
het licht in de duisternis. Wil je graag iemand die je na aan het hart ligt verblijden
met een attentie? Lumidee biedt je cadeaubonnen aan die je gerust met elkaar
kunt combineren.

Laat je overtuigen door expertise. Het
Lumidee-team verwelkomt je graag met
een hapje en een drankje tijdens de
openLICHTdagen op 3 en 4 november, of
op 10 en 11 november.
www.lumidee.be
Tongersesteenweg 109
3800 Sint-truiden
011/69.10.20

Lichtdromen verwezenlijken is een vak
apart. De fraai ogende website geeft je
inzicht in de verschillende toepassingsmogelijkheden. Je vindt er talrijke realisaties en
hebt de mogelijkheid in contact te komen
met specialisten Werner en Christa.
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