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    Taglumo LED design. 
Maatwerk in de   
  hoogste kwaliteit.  

Goed licht is onmisbaar. Het bepaalt je gemoedstoestand, je energie-
niveau en dus je productiviteit. Lekker werken begint daarom met 
Taglumo. LED-oplossingen van de hoogste kwaliteit, in verschillende 
lichttemperaturen te verkrijgen, exact passend bij het type werk en de 
gewenste sfeer.

Taglumo levert maatwerk in LED. Met armaturen in aluminium, hout, 
textiel en andere materialen kunnen we ieder gewenst model en 
afmeting creëren.

Heeft u al inspiratie? We laten er graag ons licht over schijnen.
Neem contact met ons op via telefoonnummer  +31 (0) 544 - 398 810 
of kijk op www.taglumo.eu.
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