
  

 

 

 

P E R S B E R I C H T   
Ahrensburg, 20 augustus 2019 

  

Focus op intelligente 
automatiserings- en 
verlichtingsoplossingen:  
ESYLUX publiceert  
catalogus 2019/2020 
 
Ongeacht of het gaat om buiten- of binnenarmaturen, 
aanwezigheidssensoren of intelligente verlichtingssystemen, met de nieuwe 
catalogus 2019/2020 presenteert fabrikant ESYLUX zijn volledige 
automatiserings- en verlichtingsportfolio in een compleet vernieuwde 
weergave. Grote afbeeldingen van producten en toepassingen, 
hoofdkenmerken van de series en een heldere structuur bieden de lezer in 
de bijna 260 pagina's een snelle oriëntatie. Altijd in het middelpunt: De 
synergie van automatisering en verlichting voor meer levenskwaliteit en 
energie-efficiëntie. 
 
Door de bedrijfsonderdelen Automatisering en Verlichting te combineren en de 

intelligente automatiserings- en verlichtingsoplossingen samen te ontwikkelen, 

heeft de fabrikant ESYLUX een bijzondere positie gecreëerd. Om dit ook in de 

presentatie van het portfolio te illustreren, zijn de vorige afzonderlijke catalogi van 

beide gebieden opgenomen in een complete catalogus, waarvan de presentatie 

nu opnieuw wezenlijk is vernieuwd. 

 

Grote afbeeldingen, opvallende serie-headlines 
Op bijna 260 pagina's presenteert de ESYLUX-catalogus 2019/2020 alle 

automatiserings- en verlichtingssituaties, onderverdeeld in binnen- en 

buitenruimten. Het assortiment varieert van aanwezigheidssensoren zoals die van 



  

 

 

 

de series FLAT of BASIC tot de ELC-lichtsystemen met plug-and-play-installatie 

en de energie-efficiënte Human Centric Lighting van de SymbiLogic Technology. 

De van de ESYLUX-website bekende portfoliostructuur, een combinatie van grote 

product- en toepassingsafbeeldingen en krachtige serie-headlines 

vergemakkelijken de oriëntatie al bij het doorbladeren. 

 

Op de eerste bladzijde van een serie krijgt de lezer vervolgens dankzij de 

belangrijkste kenmerken en een korte beschrijving de belangrijkste eerste 

informatie te zien. Daarna volgt een overzicht van andere voordelen en 

productspecifieke eigenschappen die met grafische afbeeldingen worden 

verduidelijkt. Voor het gebied automatisering vallen hier de detectiehoeken en -

bereiken van de aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders onder, op het 

gebied van verlichting de lichtverdelingscurves. Productlijsten met details in 

tabelvorm voor de diverse varianten volgen aan het einde van ieder 

seriegedeelte.  

Een sterretje markeert eenvoudig en overzichtelijk de nieuwe producten in een 

portfolio en maakt ze direct zichtbaar. 

 

De ESYLUX-catalogus 2019/2020 kan vanaf nu ook in het Media Center van de 

ESYLUX-website worden gedownload:  

https://www.esylux.nl/service/media-center/ 
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Over ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX ontwikkelt, produceert en verkoopt intelligente automatiserings- en 

verlichtingsoplossingen, die in kantoorgebouwen, onderwijsinstellingen en 

zorginstellingen voor meer levenskwaliteit en energie-efficiëntie zorgen. In het 

middelpunt staan de wensen en behoeften van de individuele mens, waarbij het 

bedrijf bijzonder veel belang hecht aan productoplossingen die eenvoudig in 

gebruik zijn. Groothandelaren, installatiebedrijven, elektro- en lichtplanners en 

architecten vertrouwen als klanten en partners op meer dan 50 jaar ervaring in de 

markt en op het persoonlijke, vakkundige advies van de ESYLUX-experts. 

Onderzoek, ontwikkeling en productie vindt in de Duitse vestiging Ahrensburg 

plaats en daarmee voldoet de fabrikant bovendien aan de hoogste 

kwaliteitseisen. De verkoop vindt wereldwijd plaats: ESYLUX werkt met ervaren 

handelsondernemingen samen en wordt in Europa, Azië en Oceanië door talloze 

dochterondernemingen vertegenwoordigd. 

Meer informatie op www.esylux.com 
 
 
Perscontact 

ESYLUX GmbH 

Christian Schöps 

Functionaris bedrijfscommunicatie 

T +49 (0) 4102 88 880-2017 

F +49 (0) 4102 88 880-333 

E christian.schoeps@esylux.com 
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Foto's en fotobijschriften 
(Bron: ESYLUX GmbH) 
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Nieuwe vormgeving en structuur: Overzichtelijke inleiding in de serie 
(hier: FLAT bewegings- en aanwezigheidssensor) 
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