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Projectverlichting
Designverlichting

Wij denken eerst in licht, 
dan pas in armaturen

Project: Meppeler bruggen



LICHTADVIESBUREAU

betrokken en is goede onderlinge 
afstemming erg belangrijk. De 
gestelde eisen voor comfort, 
klimaat, energieverbruik, 
duurzaamheid, veiligheid, 
gebouwenbeheer en uitstraling 
moeten op de juiste wijze 
ingepast worden. Verlichting is 
hierin een essentieel onderdeel. 
Daarom zijn wij bij voorkeur al 
vanaf de startfase van het project 
betrokken bij de (ver)bouw. Op 
deze manier kunnen wij optimaal 
meedenken over de inpassing 
van de projectverlichting in het 
project.

Wij bieden oplossingen die 
perfect aansluiten op de 
functionaliteit van een ruimte en 
de gewenste uitstraling. Dit doen 
wij graag in nauwe samenwerking 
met installateurs, architecten,  
projectinrichters en facilitair- 
managers. In overleg zorgen 
wij voor een goed geplande 
levering, passend binnen de 
projectplanning en -begroting.

Dankzij een geavanceerd 
computerprogramma wordt 
berekend hoeveel armaturen er 
per ruimte nodig zijn en op welke 
plaats ze moeten komen. Deze 
berekeningen worden nauwkeurig 
ingetekend op de bouwtekening.
 
Een belangrijke toevoeging op de 
site van Roodbergen en Dolfsma 
Light-Design is de webshop, 
www.lightdesignshop.nl, welke u 
de mogelijkheid biedt om op uw 
gemak een kijkje te nemen naar 
ons uitgebreide productaanbod.

Wij denken eerst in licht, dan pas in armaturen...

Roodbergen en Dolfsma Light- 
Design is een plezierig bedrijf met 
korte lijnen en medewerkers met 
een passie voor verlichting. Allie 
Roodbergen en Edwin Dolfsma 
hebben veel kennis door jarenlange 
ervaring en zijn op de op de hoogte 
van alle nieuwe ontwikkelingen op 
het verlichtingsgebied.
Wij weten hoe essentieel verlichting 

voor onze opdrachtgevers is. Voor 
elk project bieden we maatwerk of 
het nu gaat om retail, showrooms, 
horeca, zorg, bedrijven of particuliere 
woningen, met onze wijze van 
verlichten creëren wij een juiste 
balans tussen inrichting en 
verlichting.
Voor de realisatie van een bouw- of 
verbouwproject zijn vele partijen 



PROJECTVERLICHTING

Project: Showroom Be by Bèta

Samenwerking
Roodbergen en Dolfsma Light-Design wordt 

veelvuldig bij projecten betrokken door 
kantoorinrichters, projectinrichters, installateurs, 

stylisten, interieurbouwers etc.



PROJECTVERLICHTING

Project: Amasus, Delfzijl



ARBO-wetgeving
De adviezen van de ARBO worden 

nauwlettend in de gaten gehouden en 
toegepast in het verlichtingsplan

ONDERWIJS

Project: Het Perron, Dronten

Project: Noorderpoort, Stadskanaal



Project: Fehse Makelaardij, Havelte



Project: JB-Inflatable, Meppel



Interesse?

Project: Monuta

Project: Dimence, Deventer

Wij nodigen u graag uit voor een 
bezoek aan onze showroom of 

komen bij u langs





Het beste lichtadvies ontstaat door  
kennis, maatwerk en creativiteit

Project: t'Zand, Zwolle



Horeca
Project: Sukade, Meppel



REFERENTIES
Rosenboom kantoorinrichting, Almere

Groentotaal, Assen

Careander, Ede

Het Hospice, Meppel

Medisch Centrum, Meppel

NNCZ, Hoogeveen

Zandhove, Zwolle

De Hulstkampen, Nieuw Leusen

Rabobank, Den Helder, Amsterdam

Unive, Ede

Vreugdenhil, Nijkerk

Woonconcept, Meppel

Werkis Uitzendorganisatie, diverse vestigingen

Moba, Barneveld

Restaurant Stien, Staphorst

Amasus, Delfzijl

Pec Zwolle werkt

Het Perron, Dronten

Noorderpoort, Stadskanaal

Be By Bèta, Breda

Woody's Steakhouse, Steenwijk

Chinees restaurant Royal China, Meppel

Baker Tilly Berk accountants, Almelo

Expo center, Hengelo

Notaris kantoor Lever, Meppel

St Stephanus parochie, Meppel

Monuta uitvaartzorg, diverse vestigingen 

Technische Universiteit, Delft, Wageningen

Drents Museum, Assen

Sneeker Waterpoort, Sneek

Geluidsstudio Mike Perry, Zweden

Vepa, Hoogeveen

Chamomilla, Vollenhove

Fehse Makelaardij, Havelte

JB Inflatable, Meppel

Belle Lingerie, Meppel

Sukade, Meppel

Dimence, Deventer

Zuideinde 29    7941 GA Meppel    tel. +31 (0)522 244844
www.roodbergendolfsma.nl    info@roodbergendolfsma.nl

Webshop: www.lightdesignshop.nl


