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Op zoek naar een passende kroonluchter? Als enige in Nederland is HPV Lumière 

Classique gespecialiseerd in Europese stijlverlichting. Al sinds 1938 restaureren 

en realiseren wij kroonluchters. Dit doen wij vanuit ons eigen atelier en met 

gebruikmaking van een unieke collectie oude ornamenten en originele onderdelen. 

In onze showroom vindt u een zeer uitgebreide collectie kristallen kroonluchters 

en andere klassieke verlichtingsarmaturen. U kunt bij ons terecht voor unica, 

projectverlichting en lampen naar uw eigen ontwerp. Kortom: wie een kroonluchter 

zoekt, vindt in HPV Lumière Classique de juiste partner.



In onze showroom vindt u kroonluchters en verlichtingsornamenten in alle Europese 

stijlen, van klassiek tot eigentijds. Wij beschikken over een eigen werkplaats om 

kroonluchters te maken en te restaureren. Wij kunnen een uniek stuk voor u 

realiseren, maar ook de productie van honderden exemplaren verzorgen.

Stijlverlichting



U heeft specifieke wensen voor uw kroonluchter? Onze ontwerpafdeling is gewend 

samen te werken met architecten en ontwerpers en gaat dan ook graag met u om de 

tafel. Alles kan op wens en maat worden gerealiseerd. Dit kan een aanpassing van 

bestaande ornamenten zijn, maar ook een geheel nieuwe ontwerp. Het ontwerpen en 

realiseren van meer eigentijdse verlichting behoort ook tot de mogelijkheden.

Eigen ontwerp



Restauratie is het kloppend hart van HPV Lumière Classique. Onze grote collectie 

originele ornamenten stelt ons in staat om natuurgetrouwe restauraties uit te voeren.

We hebben ruim 40 jaar ervaring als restaurateur en we zijn erkend door de 

Vereniging van Restauratoren, de branchevereniging op het gebied van restauratie en 

conservering. We werken volgens de normen van de Ethische Codecommissie en zijn 

aangesloten bij de Geschillencommissie. 

Restauratie





Kroonluchters vragen om extra aandacht wanneer het gaat om montage en 

onderhoud. Onze eigen montagedienst, bestaande uit gemotiveerde vakmensen, 

zorgt ervoor dat alles naar wens verloopt. Wij kunnen bestaande ophangsystemen 

controleren, maar ook een nieuw ophangsysteem op maat plaatsten. Kernwoorden 

van ons montageteam zijn: direct contact, eigen verantwoordelijkheid, 

klantvriendelijkheid en professionaliteit.

Na plaatsing van de kroonluchters kunt u ook het onderhoud aan ons overlaten. Ons 

onderhoudsteam kent de nieuwste onderhoudstechnieken en maakt gebruik van 

veilige, milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen. Wij kunnen uw onderhoud op afroep 

verzorgen, maar u kunt ook kiezen voor een onderhoudscontract.  

Montage en onderhoud





De afgelopen jaren hebben wij wereldwijd vele belangrijke restauratieprojecten 

uitgevoerd. Wij werken samen met overheden, restauratieverenigingen waaronder 

Vereniging Hendrick de Keyser en grote commerciële marktpartijen. Regelmatig 

vragen veilinghuizen en verzekeringsmaatschappijen ons om advies. In opdracht van 

Monumentenzorg te Amsterdam hebben wij een project uitgevoerd in De Schuilkerk in 

Diemen. Dit project is bekroond met de Europese restauratieprijs. Ook hebben wij in 

opdracht van de Rijksgebouwendienst diverse kroonluchters gerestaureerd voor het 

Koninklijk Paleis op de Dam.

Referenties

e s t a u r a t o re e d e r l a n dR NVERENIGING VOOR CONSERVERING EN RESTAURATIE



Is uw interesse gewekt? Dan nodigen wij u van harte uit voor een bezoek. 

Onze ruime showroom, met atelier en werkplaats, bevindt zich in Heemskerk langs de 

A9. Wij zijn goed bereikbaar en u kunt voor de deur parkeren. Graag leiden wij u rond 

en bespreken met u de vele mogelijkheden. 

Vooraf een kijkje nemen kan via www.kroonluchter.nl.  

Welkom



HPV Lumière Classique BV

De Trompet 1760, 1967DD Heemskerk

Tel. 0031 (0)251 - 275975

Fax. 0031 (0)251 - 275970

info@kroonluchter.nl

www.kroonluchter.nl

Openingstijden showroom:

Maandag tot vrijdag 09:30 - 17:30 uur

zaterdag 10:00 - 17:00 uur


