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voorwoord
Licht is bijzonder. Licht staat voor leven. Licht geeft energie.

Licht helpt je om je goed te voelen en gelukkiger te zijn.

IdFrm is opgericht met het doel goed licht te leveren.
Met een focus op kwaliteit, duurzaamheid en flexibiliteit,

zodat onze producten en diensten perfect aansluiten op de wensen van de klant.

Met dit boek presenteren we met trots een aantal van de projecten die we in de afgelopen 
jaren met succes hebben afgerond.

Het woord ‘IF’ staat niet voor niets in onze naam:
We zetten uw inspiratie om naar werkelijkheid. IF you...





Een goed verlichte leerplek zorgt ervoor dat leerlingen en leraren 
zich prettig voelen tijdens de schooldag. Zo zorgt de juiste 
verlichting voor een ruimte waar men zich energiek voelt en 
geconcentreerd aan het werk kan. En dit geldt net zo sterk voor 
plekken waar theoretisch les gegeven wordt als op plekken waar 
praktijkles gegeven wordt.

Foto links en foto rechts
NHL Hogeschool
Leeuwarden

licht voor het onderwijs



Foto boven
NHL Hogeschool
Leeuwarden

Het licht op de bovenstaande foto wordt aangestuurd via het DALI protocol. 
Via een touchscreen kan de gebruiker gemakkelijk de verlichting aanpassen 
aan hoe de collegezaal op dat moment gebruikt wordt. Zo is er bijvoorbeeld 
een programma voor presentaties waarbij het licht gedimd wordt en een 
programma waar de studenten zelfstandig werken.



Foto boven
ROC Friese Poort
Leeuwarden



Alle foto’s op deze pagina
ROC Friese Poort
Leeuwarden



Foto links    Foto boven
ROC Friese Poort   Nordwin College
Leeuwarden    Leeuwarden



Foto boven
Nordwin College
Leeuwarden





maatwerk
Op de foto rechts ziet  u een lang pendelarmatuur.  Dit 

armatuur komt uit  onze El ina productl i jn.

Voor het Nordwin Col lege hebben we de El ina armaturen 
op verzoek van het Nordwin Col lege in deze afmeting 

geproduceerd.

Zo is  het bi j  meerdere van onze armaturen mogeli jk om 
op maat te produceren. Zo kri jgt  u een armatuur op 

maat dat exact past bi j  de rest van uw ontwerp.

Foto’s l inks en rechts
Nordwin Col lege

Leeuwarden



Foto’s links en rechts
Princenhofschool
Leeuwarden





d u u r z a a m h e i d
Een duurzamere wereld, daar zetten we ons bij IdFrm graag voor in. 

Daarom heeft IdFrm vanaf het begin gekozen om alleen te werken met licht op basis van led technologie.

Lichtbronnen die werken met led technologie zorgen voor een laag energieverbruik. 
Daarnaast gaan onze lichtbronnen ongeveer 100.000 branduren mee.

Dat betekent dat u met uw verlichting bijdraagt aan een schoner milieu. 
Omdat uw energiebehoefte daalt en uw licht vele jaren meegaat zonder dat er een nieuwe lichtbron geproduceerd moet worden.

Kies daarom voor een lichtoplossing voor IdFrm. 
Voor een wereld vol duurzame lichtoplossingen.

80%
mogelijke besparing in vergelijking 
met conventionele lichtoplossin-

gen

10x
een levensduur tot wel tien keer 

zo lang als traditionele verlichting

100%
zo krijgt u een lichtoplossing die 
van hoge kwaliteit is en volledig 

duurzaam werkt.





Licht voor op kantoor
We verblijven een groot deel van ons leven op het werk. Daar-
om is het belangrijk om een werkplek te creëren waar de ge-
bruikers van de ruimte gezond en productief kunnen werken 
en waar ze graag tijd doorbrengen.

De juiste verlichting helpt hierbij. Een goed verlichte werkplek 
geeft uw werknemers en andere bezoekers een plek waar ze 
optimaal kunnen werken.

Foto links en foto rechts
Woningbouwvereniging Parteon
Wormerveer



Foto boven en foto rechts 
Woningbouwvereniging Parteon
Wormerveer







Foto links     
Woningbouwvereniging Parteon
Wormerveer  

Foto rechts
Kijlstra
Drachten



Foto boven
Kijlstra
Drachten



c i r c u l a i r
Nog duurzamer dan een nieuwe lichtoplossing op basis van led is kiezen voor een circulaire oplossing.

Dat doen we bij IdFrm op twee manieren.

Ten eerste kunnen we (een deel van) uw bestaande armaturen ombouwen naar led. 
Led licht kan in veel vormen geproduceerd worden en daarom zijn veel armaturen om te bouwen.

Ten tweede kunnen wij aan het einde van de levensduur van onze producten de lichtbron vervangen.
Zo koopt u op dat moment alleen een nieuwe lichtbron en blijft de rest van de lichtoplossing behouden.

Op beide manieren krijgt u alle voordelen van led tegen een lagere investering.
Daarnaast is de uitstoot lager omdat er geen nieuwe armaturen geproduceerd en geleverd worden.





Licht voor in de horeca
De functie van licht in de horeca is anders dan de functie van 
licht in bijvoorbeeld kantoren of andere werkplekken. In de 
horeca is het belangrijk dat mensen tot rust komen, zich op 
hun gemak voelen en in een ontspannen atmosfeer kunnen 
genieten van eten en drinken, gezelligheid of bijvoorbeeld een 
voorstelling.

Om dat te bereiken bieden we lichtbronnen aan die warmer 
licht geven. Dit associëren we namelijk met ontspanning en 
gezelligheid. 

Ook bieden we verlichting met de dimming to warm technolo-
gie aan. Hierbij verandert de kleur van het licht bij het dimmen 
van 3100K tot 1850K. Wanneer u het licht dimt wordt het licht 
steeds warmer.

Zo creëert u met een lichtoplossing van IdFrm een horecage-
legenheid die mensen uitnodigt om naar binnen te komen en 
een genieten.

Foto links en foto rechts
Grand Cafe Dikke van Dale
Leeuwarden



Foto’s op deze pagina en pagina rechts
Grand Cafe Dikke van Dale
Leeuwarden





Foto’s op deze pagina en pagina rechts
Theater de Harmonie

Leeuwarden





Foto’s op beide pagina’s
Theater de Harmonie
Leeuwarden







Custom Made
Naast onze eigen producten bieden we bij IdFrm ook op maat ge-
maakte oplossingen aan. Zo kunnen we een door de klant ontwor-
pen armatuur van licht voorzien of samen nadenken over een arma-
tuur dat perfect past bij de rest van uw interieur.

Net als bij circulair werken met licht kunnen we bij IdFrm bijna elk 
ontwerp voorzien van een lichtbron op basis van de meest moderne 
led technologie. Op deze manier krijgt u alle voordelen van led ver-
lichting binnen een armatuur dat exact aansluit op uw wensen.

Zo is het armatuur dat u rechts ziet op maat gemaakt voor onze op-
drachtgever. 

Foto links en foto rechts
De Ikker
Burgum



d a l i
De meeste ruimtes worden op meer dan een manier gebruikt.

Een lichtoplossing die gemakkelijk aan te passen is aan de huidige functie van de ruimte sluit hier perfect op aan.

Bij IdFrm bieden we daarom lichtaansturing met DALI aan.
Uw verlichting wordt daarmee aangesloten op een digitaal bedieningspaneel.

We kunnen een aantal voorgeprogrammeerde scenario’s aanmaken, waardoor u met een enkele druk op de knop de gewenste 
verlichting krijgt. 

Maar u kunt ook zelf via het paneel de verlichting instellen naar wens.

Door te kiezen voor DALI hoeft u slechts een lichtoplossing te installeren voor elk scenario.
Daarnaast zorgt deze slimme bediening vaak nog voor extra energiebesparingen.



g o e d  l i c h t  v o o r  i e d e r e e n
Vaak denken we niet echt na over hoe onze woon- en werkomgeving verlicht is.

En toch kan de invloed van licht enorm zijn.
Als u het verschil tussen een zonnige zomerdag of een bewolkte winterdag inbeeld, 

dan kunt u zich de invloed van licht op onze gemoedstoestand goed inbeelden.

Goed licht in de woon- en werkomgeving geeft ons energie, zorgt ervoor dat we ons goed voelen en maakt de ruimte prettiger om in 
te verblijven.

Voor nu bedanken we u voor uw tijd.
We hopen dat deze editie van Endless Light u een beter beeld heeft gegeven van de voordelen van goed licht en onze expertise in de 

verlichtingswereld.

Contact
Wilt u weten wat een lichtoplossing van IdFrm voor u kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact met ons op via info@idfrm.nl of 058 2158705.
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