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Als gevolg van deze samensmelting bevinden zich 
bij Controllux een aantal zeer gerenommeerde 
merken onder één dak en beschikken we over 
ruim veertig ervaren medewerkers die allemaal 
een lange staat van dienst hebben. Hierdoor is er 
veel kennis in huis om u te ondersteunen in de 
keuzes die gemaakt moeten worden.

Onze filosofie is dan ook: 
Uw ideeën, onze oplossingen.
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Het traditionele belichten met dimmers en 
halogeenlampen is ook in het theater aan 
verandering onderhevig. De ontwikkeling van 
LED in theaterschijnwerpers is in volle gang!

De originele schijnwerpers worden 
langzaamaan vervangen door LED varianten. 
Deze leveren inmiddels een uitstekende
lichtopbrengst en hebben verschillende opties 
als instelbare dimcurve en amberdrift. 
Hierdoor zijn ze prima in te zetten in het 
theater. Ook wordt LED al veel toegepast als 
horizonverlichting vanwege het grote 
kleurenbereik en het lage stroomverbruik ten 
opzichte van een halogeen oplossing. 
Daarnaast biedt Controllux een sturing met 
de mogelijkheid om diverse LEE-kleuren te 
kiezen en deze eenvoudig met enkele kanalen 
van iedere willekeurige lichttafel aan te 
sturen.

Ook in bewegend licht zie je een opkomst in 
LED. Er zijn diverse bewegende armaturen 
met witte of meerkleuren LED bron. Met 
diverse gobo’s, prisma’s, frost en shutter 
opties zijn de mogelijkheden eindeloos.

Markant in Uden is een goed voorbeeld van een 
zaal waar geen dimmer of halogeenlamp meer te 
vinden is. Er wordt gewerkt met een installatie die 
geheel uit LED verlichting bestaat. Dit vergt een 
andere aanpak van bekabeling en aansturing en 
dat is het terrein waar Controllux veel ervaring 
mee heeft en met goed advies van dienst kan zijn. 
Controllux is in staat om met een omvangrijk 
pakket van diverse merken een juiste oplossing 
aan te reiken voor uw ideeën en wensen. 
Conventioneel, groen of een mix van beide. Door 
het aan te vullen met rigging, verdeelmateriaal, 
consumables en diverse andere producten, staat 
Controllux garant voor een totaaloplossing van A 
tot Z.

Sinds onze beginjaren zijn wij als Controllux actief met het inrichten van 
schouwburgen, theaters en concertzalen. Hierbij gebruiken wij producten 
van diverse gerenommeerde merken in de theaterlichtindustrie.
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deSingel    Antwerpen
De Spiegel    Zwolle
Deventer Schouwburg  Deventer
De Warande     Turnhout
Energiehuis    Dordrecht
Fakkeltheater Rode Zaal  Antwerpen
Koninklijke Schouwburg   Den Haag
Koninklijk Theater Carré  Amsterdam
Kunstcentrum STUK   Leuven
Kunstcentrum ZINNEMA  Anderlecht
Kunstlinie Almere Flevoland  Almere
Musis & Stadstheater Arnhem  Arnhem
Podium Mozaïek   Amsterdam
Posthuis Theater   Heerenveen
Rijswijkse Schouwburg  Rijswijk
Schaffelaar Theater   Barneveld 
Schouwburg De Meerse  Hoofddorp
Schouwburg Kunstmin  Dordrecht
Singer      Laren
Stadsgehoorzaal Vlaardingen Vlaardingen
Stadspodia Leiden   Leiden
Stadsschouwburg Amsterdam   Amsterdam
Stadsschouwburg Mechelen Mechelen
ss Rotterdam Cruiseschip  Rotterdam

Art Lighting Production
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De scheidslijn tussen entertainment en 
architecturale verlichting is de afgelopen jaren 
alleen maar dunner geworden. 
Sinds 1968 zijn wij actief in het theater, in de 
studio en als aanspreekpunt voor de 
facilitaire verhuurbedrijven. Al jaren worden 
er ook andere zaken meegenomen in het
lichtplan, waaronder foyers, gevels en 
tuinen. Daardoor werden wij steeds vaker 
benaderd om mee te denken over 
uitdagingen en oplossingen in andere 
markten dan waar wij ons van oudsher in 
begeven.

Daarom hebben we in 2015 deze snel groei-
ende architectuurtak binnen Controllux een 
eigen gezicht gegeven onder de naam Lumen 
Solutions. Dankzij meer dan 50 jaar ervaring 
begrijpen wij als geen ander de complexe, 
technische uitdagingen die architecturale 
lichtprojecten met zich meebrengen. 
Wij ontzorgen u bij het verwezenlijken van uw 
lichtprojecten. Om de optimale lichtbeleving 
te creëren, helpen wij u bij uw lichtontwerpen, 
denken wij mee bij lichtoplossingen of leveren 
wij projecten turn-key op. Flexibiliteit, heldere 
communicatie, snelheid en een goed advies 
zijn de sleutel tot een goede klantrelatie. 

We hebben ons gespecialiseerd in het toepassen 
van onze (entertainment) kennis in architectuur, 
horeca, musea, leisure en retail. 

Onze internationale klantenkring bestaat uit 
designers en lichtontwerpers, architecten- en 
ingenieursbureaus, installatiebedrijven, 
interieurbouwers en eindgebruikers. Gezamelijk 
hebben we al een groot aantal indrukwekkende 
projecten gerealiseerd.

Lumen Solutions is uw partner voor creatieve lichtoplossingen.

lumen
solutions
imagine. create. experience.
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ABN AMRO hoofdkantoor   Amsterdam
Café Dauphine    Amsterdam
City Mall Almere    Almere 
Café Restaurant De Kroon  Amsterdam
Eiffel Toren    Parijs
Escape     Amsterdam
Gemeente Amsterdam  Amsterdam
Gemeente Delft    Delft
Gemeente Hoorn     Hoorn
Gemeente Purmerend   Purmerend
Het Hof van Nederland   Dordrecht 
ING Hoofdkantoor    Amsterdam
Jaarbeurs     Utrecht
Kunstlinie Almere Flevoland  Almere
Oorlogs- en Verzetsmuseum  Rotterdam
Oude kerk     Amsterdam
Patronaat     Haarlem
Paviljoen Het Houtse Meer   Den Hout
Project Aura    Utrecht
Poppodium Hedon    Zwolle
The Public House of Art  Amsterdam
Royal Bank of Scotland  Amsterdam
Sporthal Trefkoele+   Dalfsen
Sir Adam Hotel    Amsterdam
Stadsschouwburg Haarlem  Haarlem
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Let us entertain you!

Zoals altijd is voor een perfecte productie de 
keuze van het juiste materiaal, de mooiste 
locatie en het beste personeel cruciaal. De 
zwakste schakel bepaalt of een productie 
goed is of briljant én of een opdrachtgever 
nogmaals voor u kiest of misschien toch voor 
een ander. Steek uw energie in de uitvoering 
van uw productie en niet in de kunstgrepen 
om hem te redden. Daarom kiest u voor de 
beste merken en service, en dus voor 
Controllux!

Een merk waarmee u gerust elke uitdaging 
kunt aangaan is Robe Lighting. Het merk is 
een van onze groeidiamanten en is
ondertussen tot marktleider uitgegroeid. 
Robe heeft op dit moment de meest complete 
lijn met zowel gasontlading als LED 
oplossingen. Waar Robe zich, net als vele 
andere merken, voorheen met name 
toelegde op het kopiëren van topklasse 
armaturen, is het merk nu zelf de referentie. 
Een totaal nieuwe rol die Robe met veel glans 
invult, getuige het snel groeiende 
marktaandeel. Maar daarmee zijn de ambities 
van Robe nog lang niet vervuld. Een veilige, 
betrouwbare en betaalbare spot die lichter 
en kleiner is maar ook meer output en meer 
functionaliteit heeft, blijft altijd een doel op 
zich.

Naast hiervoor tot de verbeelding 
sprekende spots van Robe heeft Controllux een 
goed uitgebalanceerd pakket van producten die 
elkaar uitstekend aanvullen. Van schijnwerpers 
tot dimmers, van lichtregeltafels tot kettingtakels, 
van rookmachines tot strobes, van 
gebruiksgoederen tot bekabeling, van liften tot 
kabelkisten, van data distributie tot remote 
controllers. We hebben het allemaal in diverse 
prijsklassen dus voor de kleine beurs is er ook
altijd een voordelig oplossing te vinden. En 
vergeet vooral niet de in eigen beheer 
geproduceerde maatoplossingen zoals patch 
kasten, dimmer-racks, power-racks, kabelkisten, 
transportrekken en dergelijke.

Komt u er niet uit, bel ons dan voor advies want 
we staan altijd klaar om u te helpen!

Een greep uit ons omvangrijke merkenaanbod: 

Robe, ETC, Rosco, Fargo, HES HOG, Zero88, PLS, 
ELC, Sundrax, Visual Productions, Swefog, Hunga-
roflash, Prolyte, Prolyft, Stagedex, Verlinde, Eller, 
Doughty, Kupo, Manfrotto, etc.
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marktsegment. Juist omdat we al deze merken 
voeren, zijn we in staat om de perfecte 
combinatie aan te bieden. De infrastructuur van 
LED is significant anders dan het vertrouwde 
conventionele licht en zal dus omgebouwd 
moeten worden. Dimmers vervangen door 
dim-switches of vervangen door vaste 
spanningsaansluitingen. Daarnaast is er een 
netwerk nodig voor de sturing. Dat kan middels 
ethernet of DMX. Verdeelkasten, patchkasten en 
netwerkkasten worden in eigen huis op 
specificatie gebouwd. U vraagt, wij maken.
Kortom: TURN KEY projecten.

Controllux heeft in de afgelopen jaren zeer 
veel studio’s en andere branche gerelateerde 
locaties mogen inrichten. Dit ging vaak 
direct en soms via wederverkoop, echter altijd 
met een sterk adviserende en meedenkende 
rol. Vanwege onze jarenlange ervaring en de 
productexpertise van onze specialisten 
denken wij in oplossingen en zijn we in staat 
alle uitdagingen tot een goed einde te 
brengen, naar volle tevredenheid van onze
relaties. Het voordeel van de diversiteit van 
ons leveringsprogramma, is dat we eigenlijk 
voor iedere vraag en uitdaging wel een 
product of oplossing hebben. Door het 
samengaan van Controllux en Barndoor in 
2010 kwamen alle merken die er in dit 
marktsegment toe doen onder één dak. 
Merken als ARRI, Prolyte, RDAV, QuartzColor, 
Lupo Lux, ETC, Rosco/DMG Lumière, Fomex, 
Brother Brother & Sons, TeycoRig, Verlinde, 
IFF, Kupo, Velvetlight, Zero88 en nog vele 
anderen.

Met name door de kennis van het toepassen 
van hun producten, kunnen deze merken 
gebroederlijk naast elkaar bestaan en vormen 
ze zo de perfecte combinatie. Naast 
schijnwerpers leveren we natuurlijk alles wat 
een studio nodig heeft, zoals hoist / truss
systemen en sturingen, grid plafonds, 

kettingtakels, DMX en ethernet netwerk 
componenten, verdeelmateriaal, patchkasten, 
dimmers, regeltafels, filters, lampen, tape. Onze 
werkwijze is er altijd op gericht om met de 
eindgebruiker het wensenpakket zorgvuldig door 
te nemen, zodat we dit kunnen vertalen in een 
totaalconcept dat binnen uw budget past. De 
uitvoering is grotendeels in eigen handen en
ieder geval altijd door onze eigen mensen 
gecoördineerd. Een lege ruimte omvormen tot 
een complete en volwaardige studio met alles wat 
direct of indirect te maken heeft met licht is onze 
grootste uitdaging.

Ook de filmindustrie is al geruime tijd een 
belangrijke afzetmarkt, waarbij de veeleisende 
verhuurbedrijven worden voorzien van allerlei 
branche specifieke materialen; HMI en LED 
armaturen, gripmateriaal, textielen, karren, 
rigging & verdeelmaterialen, verbruiksgoederen 
en specifieke meetapparatuur.

Wij zien tegenwoordig een steeds groter 
wordende verschuiving naar LED en zien 
duidelijk dat de vertaalslag naar LED oplossingen 
inmiddels al door diverse bedrijven is ingezet. De 
meeste van de eerder genoemde topmerken 
hebben stuk voor stuk LED oplossingen die 
bijdragen aan de invulling van de enorme 
diversiteit van wensen binnen dit mooie 

Geen studio hetzelfde, geen toepassing gelijk, geen gebruiker met dezelfde 
wensen. Toch heeft Controllux altijd een oplossing op maat.
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Omdat wij totaalleverancier zijn van alles 
wat met licht te maken heeft, kunnen rigging 
materialen niet uitgesloten worden. Van truss 
tot shackle, van takel tot veiligheidskabel, van 
steel tot rondstrop, van hoist tot ophanghaak. 
Alles wat met rigging te maken heeft, hebben 
wij in huis.

Controllux is er trots op te mogen werken met 
de merken die bekend staan om hun hoge 
kwaliteit, zoals onder andere Prolyte, 
Verlinde, Prolyft, Doughty, Kupo, IFF, 
Manfrotto/Avenger, Greenpin, Setwear en 
Petzl. Al deze materialen voldoen aan de hui-
dige regelgeving en zijn, indien nodig, gecerti-
ficeerd. Ook hier geldt dat Controllux samen 
met de eindgebruiker bekijkt wat de juiste 
oplossing is voor de uitdaging waar men voor 
staat. Met bovenstaande merken is er altijd 
een juiste oplossing voorhanden. Controllux 
levert en installeert systemen en kan zorgen 
voor de benodigde keuringen. De meest 
voorkomende materialen hebben wij op
voorraad omdat de show altijd door moet 
gaan en er vaak direct geleverd moet worden. 

Rigging is een belangrijke bouwsteen van ons bedrijf. Geen licht zonder 
een stevige basis waaraan het bevestigd kan worden. 

Bij Controllux geven wij een professioneel advies 
over welke takels u het beste in uw omgeving 
kunt gebruiken. Als u dan nog niet overtuigd bent, 
dan kunt u ons ook bezoeken voor een demo. 
Onze medewerkers krijgen regelmatig informatie 
en trainingen over nieuwe producten en zijn 
daarmee altijd op de hoogte van de nieuwste 
technieken en ontwikkelingen.

“Controllux levert en 
installeert systemen en kan 
zorgen voor de benodigde 

keuringen”
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Denk hierbij aan tape, lampen, gobo’s, filters,  
batterijen, rook,  haze vloeistoffen, confettie, 
maar ook aansluit-, verleng- en verdeelmateri-
aal. Omdat wij weten hoe belangrijk gebruiks- 
en verbruiksartikelen in onze branche zijn 
en dit vaak ‘last minute’ nodig is, hebben wij 
continu een ruim assortiment op voorraad. 
Mocht u vlak voor de show onverhoopt mis-
grijpen, dan kunt u altijd bij Controllux 
terecht. Wij leveren topklasse consumables 
van onder andere Osram, Philips, GE, Rosco, 
LEE, Duracell, Swefog, Nichiban, Advance en 
Kenro. Maar ook voordeligere oplossingen 
zoals HPX, HDT, Fargo en CLP.

Tevens heeft Controllux een compleet 
bekabelingspakket van Keraf met daarin 
diverse combi- en DMX kabels maar ook 
stroom-, krachtstroom- en multikabels. 
Divers verdeelmateriaal, paddenstoelen, 
krachtstroom verdeelkasten maar ook 
custom made oplossingen behoren tot de 
mogelijkheden. Daarnaast zijn er ook 
budgetoplossingen te verkrijgen. Kortom alles 
wat op de vloer nodig is voor producties, 
projecten en evenementen en dit voor elk 
budget. 
  

Met alleen het leveren van schijnwerpers, dimmers en rigging materiaal 
zijn we er nog lang niet. Om een project of productie te laten slagen is er 
een grote behoefte aan gebruiks- en verbruiksartikelen.

Bij Controllux kunt u uiteraard ook terecht voor 
alle type gobo’s. Zowel de standaard gobo’s van 
Rosco, DHA en GAM maar ook voor custom made 
glas gobo’s draaien wij onze hand niet om. 
Voor meer informatie kunt u uiteraard contact 
met ons opnemen.
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Controllux beschikt over haar eigen professionele technische dienst om u 
de juiste service te kunnen bieden. 
Het team bestaat uit ervaren medewerkers met passie voor het vak. 

U kunt bij de technische dienst terecht voor 
reparaties en onderhoud van al onze eigen 
merkenmaar ook voor diverse merken die 
wij niet direct verkopen. Ook kunt u bij ons 
terecht met storingen en allerhande vragen 
over de door u aangeschafte apparatuur.

Naast reparaties en onderhoud is onze TD 
gespecialiseerd in het vervaardigen van 
custom made oplossingen. Dit begint bij een 
speciaal benodigd verdeelblok en loopt door 
tot een kompleet op maat gemaakte inrichting
voor een theater of TV studio en alles wat hier 
tussen zit. Door onze uitgebreide ervaring zijn 
wij zeer goed in staat elk project turn-key te 
kunnen opleveren.

Tijd investeren in een goede training is de beste investering in jezelf en te-
gelijkertijd is kennis een aanwinst voor ons vakgebied! Controllux gelooft 
in deze win-win situatie en deelt graag haar kennis met u op het gebied 
van lichtregeltafels, truss-systemen, wetgeving, onderhoud en A-merken.

Controllux beschikt in Alphen aan den Rijn 
(NL) en in Meerhout (B) over een showroom 
waarin op zeer regelmatige basis diverse 
trainingen en demonstraties worden gegeven. 
Voor de lichtregeltafels van de merken High 
End Systems (HOG), ETC (EOS) en Zero88 (FLX) 
hebben wij voor ieder merk afzonderlijk zeer 
ervaren trainers in huis. In een kleine groep 
deelnemers is er veel ruimte om de cursisten 
uitleg te geven en persoonlijke vraagstukken 
te behandelen. Voor een cursus lichttafel
training kunt u kiezen uit een basiscursus of 
een advanced training. Daarnaast kan er in 
overleg ook op locatie een cursus op maat 
gegeven worden.

Naast het ruime aanbod cursussen van 
lichtregeltafels zijn er ook jaarlijks product-
trainingen op het gebied van truss-systemen, 
technische onderhoud training en visualisatie 
programma’s.

Op de Controllux website treft u het complete 
aanbod met bijbehorende data aan van de 
actuele trainingen. Ga voor uitleg per cursus en 
de mogelijkheid voor inschrijving naar: 
www.controllux.com/trainingen

Wij helpen u graag bij het maken van uw keuze
De keuze uit ons A-merken assortiment is aan-
zienlijk. Bij het inrichten van een theater, een 
studio of evenement kan het van doorslaggevend 
belang zijn om vooraf een demonstratie te krijgen 
van een aantal A-merk fixtures. Hiervoor kan een 
afspraak gemaakt worden in onze showrooms in 
Alphen aan den Rijn en in Meerhout, of uiteraard 
in overleg op locatie.

Wij maken onder andere op maat :
DMX aansluitboxen ( ook met gravering )
Slidebars
Break-Out blokken
alle soorten bekabeling
Verdeelblokken
Verdeelkasten
Patchkasten
Dimmer Flightcases
etc.

Heeft u iets speciaals nodig? Neem dan contact 
met ons op.




