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Een nieuwe look voor 
intelligente automatiserings- 
en verlichtingsoplossingen: 
Nieuw ontwerp van ESYLUX-
website 
ESYLUX heeft het ontwerp van zijn website aanzienlijk gemoderniseerd. Een 
nieuw lay-outraster en grote visuals maken optimaal gebruik vande 
schermruimte, waardoor de website een duidelijke en moderne uitstraling 
heeft, zelfs op mobiele apparaten. Een nieuw, intuïtiever navigatiesysteem 
in het productgedeelte en merkbaar kortere laadtijden maken de website 
veel gebruiksvriendelijker. 
 
Eenvoudige navigatie, duidelijke visuals voor alle apparaten en korte laadtijden 

zijn stuk voor stuk belangrijke vereisten voor een geslaagde online aanwezigheid. 

Om het digitale aanbod verder te verbeteren, heeft ESYLUX het ontwerp van zijn 

website aanzienlijk gemoderniseerd.  

 
Het nieuwe lay-outraster maakt optimaal gebruik van de schermruimte 
Het lay-outraster bestaat nu uit vier kolommen en beslaat de gehele breedte van 

het schermgebied. Dankzij deze nieuwe lay-out kan de website het scherm op 

ieder apparaat optimaal gebruiken, wat vooral handig is voor het responsieve 

webdesign dat wordt gebruikt voor mobiele apparaten zoals smartphones en 

tablets. Het raster biedt ook ruimte voor grote visuals, waardoor de website een 

duidelijke en moderne uitstraling heeft. Dit ontwerp maakt het voor gebruikers ook 

eenvoudiger om interessante content te vinden, ongeacht welk apparaat ze 

gebruiken. 



  

 

 

 

 

Intuïtieve en gerichte navigatie in het productgedeelte 
Een van de belangrijkste aspecten van het nieuwe ontwerp van de website is het 

verbeteren van het navigatiesysteem in het productgedeelte. Dit nieuwe systeem 

betekent dat bijvoorbeeld alle informatie over een product op het bovenste niveau 

wordt weergegeven, zonder dat de gebruiker in verdere submenu's hoeft te 

klikken. Als naar beneden wordt gescrold op de pagina, wordt een kleiner vast 

menu geopend. Dit menu geeft de gebruiker meer informatie en stelt hem/haar in 

staat om snel en eenvoudig van het ene gedeelte van de productpagina naar het 

andere te gaan. Een nieuw miniatuurgedeelte biedt snelle toegang tot video's en 

afbeeldingen van het product.  

 

Ook het hoofdnavigatiesysteem is opnieuw ontworpen, waardoor de website veel 

gemakkelijker te gebruiken is voor bezoekers. ESYLUX heeft de elementen van 

het navigatiesysteem gereorganiseerd en een aantal verbeteringen doorgevoerd, 

zoals het vereenvoudigen van het zoeken naar specifieke artikelnummers of 

trefwoorden. De gebruikersvriendelijkheid van de website is ook verbeterd door 

de laadtijden te verkorten. In vergelijking met de vorige versie word de website nu 

veel sneller geladen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



  

 

 

 

Over ESYLUX – Performance for Simplicity 
ESYLUX ontwikkelt, produceert en verkoopt intelligente automatiserings- en 

verlichtingsoplossingen voor een betere levenskwaliteit en energie-efficiëntie in 

kantoorgebouwen, onderwijs- en zorginstellingen.eiten. De eisen en behoeften 

van de individuele mens staan centraal in de activiteiten van het bedrijf. ESYLUX 

hecht bijzonder veel waarde aan de eenvoudige toepassing van zijn 

productoplossingen. Klanten en partners van ESYLUX zijn groothandelaren, 

installatiebedrijven, elektro- en lichtadviseurs en architecten die vertrouwen op de 

meer dan 50 jaar marktervaring en het persoonlijke, specialistische advies van 

ESYLUX-experts. Bovendien voldoet ESYLUX aan de hoogste kwaliteitsnormen 

op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en productie in zijn Duitse vestiging in 

Ahrensburg. De verkoop vindt wereldwijd plaats: ESYLUX werkt samen met 

ervaren handelspartners en wordt vertegenwoordigd door talrijke distributeurs in 

Europa, Azië en Oceanië. 

Ga voor meer informatie naar www.esylux.com 
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Nieuw ontwerp van ESYLUX-website Bron: ESYLUX 
Intuïtievere navigatie, kortere laadtijden en optimalisatie voor mobiele apparaten: 

het gloednieuwe ontwerp van de ESYLUX-website. 
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