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Next Generation Led is an 
independent importer and dis-
tributor that is not tied to one 
specific manufacturer or origin. 
In this way a high quality and still 
affordable product range can be 
proposed.

Next Generation Led has been 
active for years in the develop-
ment, testing and evaluation of 
energy-saving lighting systems 
for professional purposes. We 
always look for the right balance 
between power, light output, 
color, beam angle, lifespan and 
other technical characteristics.

Next Generation Led offers 
you a total concept in which the 
customer’s needs are central. On 
the basis of professional lighting 
advice and technical support, 
our aim is to get the best out of 
your investment with the best 
light comfort as goal. 

Our range of LED lighting is ideal 
for offices, production areas, 
public buildings, schools, under-
ground car parks, retail spaces, 
sports fields, showrooms, indus-
trial halls and storage areas.



Solutions

Next Generation Led does not sell LED lamps, we sell specific solutions 
for specific problems. No project is identical and we approach every 
project with the utmost care, taking into account the specific require-
ments of the customer. We think along with our customers to come to 
the best and most budget-friendly solution for every unique situation.

For example, we recently searched for and found a solution for a well-
known Belgian brewery that does not affect the ripening process of the 
beer by working with yellow / orange LEDs that effectively filter the 
light wavelength below 500 nm.



Next Generation Led guarantees the quality of its products. Our techni-
cal department tests all our products on:

 - flicker percentage

 - color index value (CRI)

 - power factor (Pf)

 - SDCM (exactness of the color temperature)

 - temperature of the LED chip and the cooling element

If the luminaire in question does not comply, it is simply not included in 
our range. In this way we always guarantee top quality to our custom-
ers. LED lights are designed to function for at least 50,000 hours and not 
to break down in the short term. Errors can never be ruled out, but in 
case of a defect, our repair service is available to determine and solve 
the problem.

Our quality



Through constant monitoring of the market, visits to the largest light 
fairs such as. Light & building in Germany or Euroluce in Italy, Next 
Generation LED has come to the LED lighting portfolio that it has today.

Our portfolio is obviously not static because of the rapidly evolving 
market and can therefore change very quickly.

In what follows, we go deeper into the qualities of some of our prod-
ucts and suppliers such as the world-famous Soraa whose founder won 
the Nobel Prize in physics, Gigatera who was allowed to take care of the 
2018 Olympics in PyeongChang, or Photonstar with their circadian solu-
tions for residents of nursing homes and other care centers.

Finally, Next Generation LED also develops and produces its own solu-
tions / products, such as our meat tube that is used by the Renmans 
group in all its butcher shops or our ground spots that work according to 
the induction principle of the genius Nikola Tesla and in contrast to the 
other ground spots on the market, remain free of condensation.

Our products



Ref: 121-0001

PAR38 Ref: 100-0171

AR111 GU10 Ref: 100-0118

There is one real light that directs our emotions, our clocks and our 
perceptions.

Soraa® was founded to replicate this light and has been a leader in inno-
vative LED lighting technology since its inception. Founded by the Nobel 
Prize winning scientist, Shuji Nakamura, in 2008. Soraa’s unique approach 
to LED design and careful construction are focused on a primary goal: 
perfect representation of white and all colors of the visible spectrum, 
just as nature intended.

Soraa 



Ref: 121-0001 Ref: 111-0001 Ref: 100-0013

PAR38 Ref: 100-0171 Adjustable  1100mm Ref: 112-0061 Adjustable 350mm Ref: 112-0049

AR111 GU10 Ref: 100-0118 PAR 30 longneck Ref: 100-0142 PAR 30 shortneck Ref: 100-0151

Soraa MR16 
n  Lifespan L70 %: > 25.000 hr
n  GaN on GaN ™ (Gallium Nitrade on Galli-

um Nitrade)
n  One beam of light so that no stray light or 

false shadows can be seen 
schaduwen te zien zijn.

n  Works with the most magnetic and elec-
tronic transformers

n  Fits for most standard fixtures
n  Can be used in sealed fixtures or humid 

environments
n  Flicker free to reduce the eyestrain
n  Energy savings up to 80%
n  Environment friendly: no mercury or toxic 

gasses
n  Instant switch-on regardless of tempera-

ture or humidity
n  Warranty: 3 years

Soraa GU10
n  Lifespan L70 %: > 25.000 hr
n  GaN on GaN ™ (Gallium Nitrade on Galli-

um Nitrade)
n  One beam of light so that no stray light or 

false shadows can be seen 
schaduwen te zien zijn.

n  Works with the most magnetic and elec-
tronic transformers

n  Fits for most standard fixtures
n  Can be used in sealed fixtures or humid 

environments
n  Flicker free to reduce the eyestrain
n  Energy savings up to 80%
n  Environment friendly: no mercury or toxic 

gasses
n  Instant switch-on regardless of tempera-

ture or humidity
n  Warranty: 3 years

Soraa AR111
n  Lifespan L70 %: > 25.000 hr
n  GaN on GaN ™ (Gallium Nitrade on Galli-

um Nitrade)
n  One beam of light so that no stray light or 

false shadows can be seen 
schaduwen te zien zijn.

n  Works with the most magnetic and elec-
tronic transformers

n  Fits for most standard fixtures
n  Can be used in sealed fixtures or humid 

environments
n  Flicker free to reduce the eyestrain
n  Energy savings up to 80%
n  Environment friendly: no mercury or toxic 

gasses
n  Instant switch-on regardless of tempera-

ture or humidity
n  Warranty: 3 years



This lighting changes during the day to simulate daylight. Originally 
developed by NASA for illumination in the ISS, it has become a standard 
in the United States of America in the healthcare sector and is slowly 
turning to Europe.

Has numerous health benefits compared with regular lighting for patients 
in nursing homes, rehabilitation centers, hospitals but also for healthy 
lighting in the home or office to positively influence the productivity and 
mood of the user.

Circadian lighting



For the medical sector, there is a specific solution for operating rooms, 
pre-operative and post-operative areas, intensive care units, examina-
tion and treatment rooms, ophthalmology, laryngology, dermatology, 
dental examination rooms, etc ...

This is not based on circadian technology because it only has to serve to 
research and operate, this requires a high CRI (color rendering index)> 
90 and an antibacterial nano coating.

Medical LED panels 



Ref: 290-0100

Ref: 290-0119

Ref: 290-0201

A unique product that completely eliminates the risk of electrocution 
by using induction. This gives the advantage that no wires have to be 
connected during the installation and eliminates the problem of rising 
damp which even the best-known brands of ground spots suffer from. 

Available in different beam angles, models, light colors and 220V AV or 
24 DC voltage for underwater applications.

Ground spots 



Ref: 290-0100 Ref: 290-0109 Ref: 290-0212

Ref: 290-0119 Linear ground light Ref: 510-0008

Ref: 290-0201 Ref: 290-0213

Ground spots 3W

n  Lifespan L70 %: > 50.000hr
n  Immediate start regardless of temperatu-

re or humidity
n  No mercury or toxic gasses
n  Unique and innovative induction power 

supply
n  316L stainless steel fitting
n  IP67, AC180V~380V or DC24V
n  3W 25°, 40°, 60° of 180° beamangle
n  CREE chip
n  Inductive plug driver in the base that 

transfers wireless electricity
n  Induction makes it possible to wire the 

base hard without fear of condensation
n  Warranty: 5 years

Ground spots 9 or 18W
n  Levensduur L70 %: > 50.000uur
n  Onmiddellijke opstart en flikkervrij
n  Geen kwik of giftige gassen
n  Unieke en innovatieve inductie voeding
n  316L roestvrijstalen fitting
n  IP67, AC180V~380V of DC24V
n  9W of 18W, 25°, 40°, 60° of asymmetri-

sche bundelhoek
n  CREE chip
n  Inductieve stekker driver in de basis 

die draadloos elektriciteit overbrengt
n  Inductie maakt het mogelijk om de basis 

hard te bekabelen zonder angst voor 
condensatie

n  Garantie: 5 jaar

Staande spots
n  Levensduur L70 %: > 50.000uur
n  Onmiddellijke opstart en flikkervrij
n  Geen kwik of giftige gassen
n  Unieke en innovatieve inductie voeding
n  316L roestvrijstalen fitting
n  IP68, DC24V
n  3W, 6W, 9W, 12W of 18W, 28°, 38°, 48°
n  CREE chip
n  Inductieve stekker driver in de basis 

die draadloos elektriciteit overbrengt
n  Inductie maakt het mogelijk om de basis 

hard te bekabelen zonder angst voor 
condensatie

n  Garantie: 5 jaar



Egbert Keen is één van onze partners en de expert op het gebied van licht 
en lichttoepassingen. Het bedrijf wil al haar kennis en kunde uitdragen. 
Alle kennis wordt op professionele wijze verwerkt en gebundeld, opdat 
de mens optimaal kan functioneren. Alles wordt op maat gefabriceerd in 
NL naar de wensen van de klant. Kom gerust eens langs in onze showroom 
om te bespreken wat mogelijk is om uw visie in realiteit om te zetten.

Keen Lichtdesign



Een lamp van Klaus Sigl Manufactory in de Körnerstraße in München 
moet niet alleen voldoen aan de hoogste esthetische eisen, maar, wat 
nog belangrijker is, moet perfect zijn vanuit elk technologisch oogpunt. 
Daarom zijn het vooral de intelligente besturingsmodules die de licht-
creaties van SIGLLICHT zo bijzonder maken. Alle verlichtingssystemen, 
wandlampen, hangende lichten, vloer-, plafond- en designlampen zijn 
eenvoudig te bedienen. Dit begint met het hanteren van de beweegbare 
elementen en eindigt met het vervangen van een lichtbron of lamp. De 
LED-verlichtingssystemen met kleurregeling en dimfunctie worden door 
intuïtieve touchpads en speciaal ontwikkelde apps bestuud voor een 
perfecte haptische en visuele ervaring. 

SIGLLICHT



 

Friesland is een provincie in het Noorden van Nederland met een eigen 
identiteit en taal, het Frysk. Het landschap is wijds en watterrijk. De 
mensen zijn stoer, aards en stellen hoge persoonlijke eisen. Met deze 
achtergrond ontwierp Egbert Keen een buiten verlichting programma 
dat bestaat uit drie series ‘Boppe’ (de top), ‘Ierde’ (aarde) en ‘Hecht’ 
(robuust). Deze drie friesche woorden zijn kenmerken voor de kwali-teit 
van het gehele programma. De drie series bestaan in zwart aluminium 
of gegalvaniseerd staal. Alle toestellen hebben een IP57 waarde en zijn 
aldus geschikt voor parken, tuinen of iedere mogelijk bedenkbare stad-
somgeving. De wandarmaturen zijn 6W voor 600lm en de paalarmaturen 
13W wat goed is voor een lichtopbrengst van 1300lm.

Urbancool “Frisian outdoor lighting”

 



 

Deze serie is speciaal ontwikkeld voor accent verlichting in tuinen, 
bossen, openbare plaatsen. Stevige messing armatuur die of normaal 
of via mesh/bluetooth kan worden aangestuurd. Aanpasbare wattage, 
aanpasbare bundelhoek en indien nodig voorzien van een RGBW module.

Accent verlichting



n Levensduur L70 %: >40.000 uren

n Hoog rendement, slank, visueel comfort, precisieverlichting en stijl-
vol ontwerp

n Drie verschillende kleurtemperaturen met telkens CRI>95

n Klem of vierkante voet montage

n 50min timer en drie dimniveaus beschikbaar met aanraakschakelaar 
op lamp

n Samsung LED

n Magnesium, aluminium, ABS en staal armatuur

n Uitstekende uniformiteit

n Garantie: 2 jaar

Broadwing 



Low glare panelen, modules, lineaire systemen, het is er tegenwoordig 
allemaal. Het beste is dat deze lage verblindigstechnologie compatibel 
is met de Xicato modules die het toelaat om prachtige scenes te maken, 
te gaan dimmen met grote precisie of zelfs de temperatuur en andere 
karakteristieken van de lamp te gaan analyseren en opvolgen. A match 
made in heaven!

Lage verblinding arma-
turen en Xicato sturing



Van 30W tot 200W, explosiebestendig, met verschillende optische lenzen  
met stroomstoot beveiliging, met daglichtsensoren. Alle armaturen 
hebben een minimale levensduur van 50000 uur en 5 jaar garantie.

Straatverlichting

df



df

Voor speciale omgevingen is vaak gespecialiseerde verlichting nodig zoals 
in raffinaderijen of tankstations of nog hoogovens met hoge omgevings-
temperaturen. Ook hiervoor hebben wij een resem oplossingen in ons 
gamma waarvan u er hieronder enige kan bekijken.

Dragon & Petrol

Dragon halstraler voor gebruik 
in zware omstandigheden zoals 
hoge omgevingstemperaturen 
(tot 70°C), stoffige en vochtige 
omgevingen.

Petrol halstraler ontworpen voor 
tankstations, lage verblinding 
en 500x500mm afdekplaat om 
montagegat te bedekken.

Barracuda, IP67, IK09 met 
veil igheidsglas, titanium 
coating, van 30 tot 100 watt, 
geschikt voor mijnbouw en 
andere zware industrie. Het 
30W model kan en omgevings-
temperatuur aan tot maar liefst 
110°C!

IP66 80W~240W paneel voor 
voedingssector zoals bvb slacht-
huizen waar de armaturen met 
de rest van de productieomge-
ving worden afgespoten met de 
hogedrukreiniger.



Een Japanse leverancier met unieke oplossingen voor de voedsel, textiel 
en andere luxeproducten. Met CRI > 90, geen flikkering, aanpasbare  
lichtkleur en bundelhoek zijn dit ideale armaturen voor de retail sector. 
Speciale filters voor vis, vlees, brood, zuivel, groenten en textiel.

LED Okamura



Onze zelf ontwikkelde vlees- en broodbuis, downlighters of zelfs verstra-
lers zijn gemakkelijk, goedkoop en snel alternatief voor alles wat vlees- 
en broodproducten aanbelangt. Reeds jaren in gebruik bij slagerijen van 
de Renmans groep en Boulangerie Louise.

Vlees en brood



Of het nu over de gewone doorsnee projectoren zijn van 10W-180W, of 
de Sufa series voor sportvelden en kranen of nog projectoren die bestand 
zijn tegen weer, wind en maritieme omstandigheden, ook deze maken 
een deel uit van Next Generation LEDs portfolio.

Symmetrische projectoren

Sufa-X armatuur voor sportvelden, 
containerkranen

Sufa-H armatuur met dieper liggende 
LEDs voor minder verblinding

Projector 60° 120° 140° Projector 15° 20°

150lm/W projectoren Maritieme projectoren



In sommige omgevingen zoals containerparken of sportvelden is lichtver-
vuiling een belangrijke factor om rekening mee te houden. Hier komen 
asymmetrische projectoren tot hun recht omdat we met deze op vrij 
eenvoudige manier het licht kunnen laten schijnen waar het echt nodig 
is en dus niet op straat of bij de buurman.

Asymmetrische projectoren

Wapa van 50W~150W Suma 400W, heel gerichte bundel 
die enorm ver straalt met externe 
voeding

Maha Plus met interne of externe 
voeding

Standaard Maha met interne voeding

IP65 doos voor externe driver Externe driver 400W~1200W voor 
Suma en Maha Plus



Ook wat highbays betreft heeft Next Generation LED een ruim assorti-
ment. Zo zijn er de explosiebestendige ATEX armaturen, de economische 
fabriek halstralers, de Sega met zijn hogere wattage en de Valto met de 
heel gerichte 90° bundel waardoor het licht voornamelijk het werkvlak 
gaat belichten en er dus geen strooilicht ontstaat op het plafond of de 
muren.

High bays

Explosiebestendige high bay 
30W ~180W

EFL - Economic factory 
lighting 70W ~100W, 80° of 
120°bundel

Sega 80W ~160W, 80° of 130° 
bundel

Valto 105W ~ 150W met E40 of 
haak aansluiting, 90° bundel



De oorspronkelijke core business van Next generation LED. Waar wij 
begonnen zijn met simpele LED buizen met een bundelhoek van 120° is 
dit assortiment ook sterk toegenomen. Tegenwoordig is er onze speciaal 
ontwikkelde buis van 60° voor hogere ruimtes, er zijn de T5 buizen in 
verschillende CRI waardes, wattages lengtes en kleuren, onze hoge 
performantie T8 buizen met rendementen tot 180lm/W, onze solartube 
met een CRI van maar liefst 97, onze IP65 bedrade buis of onze buizen 
met bvb groene LEDs voor bewakingsdoeleinden of met blauwe LEDs 
voor de pluimveeindustrie, etc... Alle T8 buizen standaard te verkrij-
gen in 45cm, 60cm, 90cm, 120cm of 150cm, vanaf 100 stuks kan er ook 
op maat worden gewerkt.

LED Buizen

Zelf ontwikkelde 60° buis T5 buizen tot 6 jaar garantie

Hoge performantie buizen van 
160lm/W tot 180lm/W

CRI97 solartubes, rendert maar liefst 
97% van de kleuren

Ip65 bedrade buis Blauwe LED buis



Spectrometer



Met de zaakvoerder die een passie heeft voor elektronica en onze tech-
nische manager, beschikt Next Generation LED over een ijzersterke tech-
nische dienst.

Zelfs indien we geen gepaste oplossing hebben gaan wij op zoek naar 
een oplossing voor de klant.

Mankementen zijn niet uit te sluiten, met minder dan 1% scoort Next 
Generation LED goed maar zelfs bij mankementen vervangt onze tech-
nische dienst op korte termijn het falende onderdeel. Ook armaturen 
van andere merken repareren wij na de kostprijs bepaald te hebben en 
akkoord van de klant gekregen te hebben.

Technische dienst



  Meer dan 10 jaar ervaring in LED verlichting
  Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding
  Persoonlijk contact is belangrijk voor ons
     Het geven van professioneel advies
     Ontwerpen van lichtstudies naar wens met bijhorende offerte

Neem dus gerust vandaag nog contact met ons op. 
Ons deskundig team staat voor u klaar!

Busselbaan 7, 9320 Aalst/erembodegem
Tel: +32 (0) 53 71 09 42

GSM: +32 (0) 475 733 528
Email: info@nextgenerationled.be
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