
Custom Made Steelproducts BV  •  Vreekesweid 12 •  1721 PR Broek op Langedijk  •  T +31 72 21 00 332  •   info@cms-bv.nl  •  www.custommadesteelproducts.nl 
IBAN: NL85RABO0321684281  •  BIC: RABONL2U  •  KvK: 69297746  •  BTW nr.: NL857821672B01

Toonaangevend  
en verrassend in  
verlichtings- en  
metaaloplossingen.



RXLIGHT wordt in 2013 aan de spreekwoordelijke keukentafel in Broek 
op Langedijk opgericht. Paul van der Werff, die dan al jarenlange ervaring 
in de lichtbranche heeft, start het bedrijf samen met zijn partner. In 
korte tijd groeit de onderneming uit tot een van de meest toonaan-
gevende verlichtingsbedrijven van Nederland. 

In 2017 wordt gestart met productiebedrijf CMS (Custom Made Steel 
products), dat wordt geleid door Bart Boots. Met deze onderneming 
wordt tegemoet gekomen aan de groeiende vraag aan maatwerk 
verlichtingsproducten die RXLIGHT biedt. Daarnaast levert CMS staal-
producten (o.a. hekwerken, masten – in staal, rvs maar ook aluminium) 
voor de meest uiteenlopende projecten en kan het inmiddels rekenen 
op een grote vaste groep klanten. 

Na huisvesting in diverse panden, die door groei van de bedrijven 
telkens weer te klein blijken, betrekken RXLIGHT en CMS in 2019 hun 
nieuwe onderkomen aan de Vreekesweid 12 in Broek op Langedijk. Een 
prachtig pand waar zowel het aanbod, als ambitie de ruimte krijgen om 
te groeien. Door de grote groei van het aantal opdrachten in de laatste 
jaren is deze verhuizing een mooie stap vooruit. 

De uitbreiding van het team en de steeds groter groeiende vraag naar 
opslagruimte voor o.a. armaturen en andere staalproducten vragen 
immers om meer vierkante meters, een goede bereikbaarheid en een 
lage drempel. Alleen zo kunnen RXLIGHT en CMS blijven doen waar zij 
voor staan: snelle levering, superieure service, scherpe prijsstelling en 
het ontzorgen van de opdrachtgevers.

Nieuwe en bestaande klanten zijn van harte welkom voor een profes-
sioneel advies over alle verlichtingsvraagstukken. Advies waarbij de 
wensen van de opdrachtgever centraal staan. Want ook in dit nieuwe 
pand blijven de spotlights vooral op de klant gericht! 
 
 
Paul van der Werff, RXLIGHT b.v. 
Bart Boots, CMS b.v. 

Toonaangevend en verrassend in  
verlichtings- en metaaloplossingen.



Goede vandaalbestendige verlichting is van essentieel belang voor een 
prettig werkbare en veilige omgeving. Op de werkvloer, op de weg, in 
publieke ruimtes of juist in gesloten ruimtes. Daarom biedt RXLIGHT 
een breed portfolio professionele licht-armaturen voor bedrijven, 
instellingen en overheidsprojecten. Kwaliteitsmerken uit Duitsland, 
Engeland, Italië en Nederland die uitblinken in vorm en functie.

Vandaalbestendige verlichting met verrassend mooi design en door-
dacht energieverbruik. Door onze jarenlange ervaring, kennis van 
zaken en goede contacten met onze merken staat RXLIGHT garant 
voor een snelle levering, superieure service met een scherpe prijs- 
stelling. Daarbij is ieder geleverd verlichtingsproject een visitekaartje 
op zich. Van kantine tot kantoor. Van station tot stadion. En van tunnel 
tot buitenverlichting.

RXLIGHT heeft zich in de loop der jaren mede gespecialiseerd in maat- 
werk en specials. Zo kunt u er terecht voor onder andere tunnel- 
verlichting, brugverlichting, leuningverlichting, etc., waarbij geen 
enkele uitdaging uit de weg wordt gegaan. Of het nu om een stand-
alone armatuur of een compleet lichtplan gaat; RXLIGHT voorziet u 
van advies en zet uw project perfect in de schijnwerpers! 
 
Op de volgende pagina’s treft u een kleine greep uit onze verlichtings- 
projecten die we de afgelopen jaren hebben mogen realiseren.
 

RXLIGHT: ieder 
project perfect in 
de schijnwerpers!



In opdracht van De Groot Installatietechniek 
heeft RXLIGHT de verlichting van tien stations 
verzorgd naar ontwerpen van Group A 
Architecten en BeersNielsen. Daarbij is ge- 
kozen voor een  led-lichtlijn, gemonteerd 
als een grote buis aan de wand met up- 
en downlights van ons merk dga. Daarbij 
zijn uitsparingen gemaakt voor speakers 
en camera’s.

Ieder station is voorzien van vier lichtlijnen: 
van de begane grond tot de perrons op  
een hoger gelegen verdieping. Daarnaast 
zijn door RXLIGHT, voor de verlichting van 
de liften en de kaartautomaten, inbouw-  
en opbouwarmaturen geleverd.

De buisconstructie is een speciaal voor dit 
project ontworpen aluminium extrusie- 
profiel met een afneembare deksel en een 
ophanging aan de achterzijde van de buis. 
Deze lichtlijn combineert prachtig met de 
muren, die zijn uitgevoerd in een oude beton-
look, en de (rol)trappen.

Oostlijn  
Amsterdam
Onlangs zijn diverse metro-
stations van de Amsterdamse 
Oostlijn vernieuwd. De stations 
zijn ruim 35 jaar in gebruik en 
daarom was groot onderhoud 
noodzakelijk. Om meer veiligheid 
voor de reizigers te creëren is er 
gezorgd voor meer ruimte en licht. 



Parkeergarage 
Schiphol In opdracht van Bosman Bedrijven heeft 

RXLIGHT, naar ontwerp van Deerns, de uit-
lichting van de luifel verzorgd, die rondom de 
gehele garage is geplaatst. Daarbij is gekozen 
voor Chain armaturen van Diamante Lighting.  
 
De montagebeugels en reflectoren (ter 
voorkoming van verblinding van passerende 
auto’s en vliegtuigen) zijn door ons eigen 
productiebedrijf CMS vervaardigd.

Schiphol groeit! En daarom is er nabij P3 een nieuwe parkeergarage 
gebouwd met een capaciteit van 5000 auto’s.



Busstation Noord 
Amsterdam

Naar wens van de opdrachtgever (de 
gemeente Amsterdam) kan de verlichting 
tijdens de avonduren worden gedimd. Er is 
gebruik gemaakt van Glowline armaturen 
van Diamante Lighting die met doorkoppel- 
kabels in serie zijn geplaatst.

In samenwerking met Ko Hartog zijn 
er in totaal ruim 300 armaturen met 
boosters geplaatst. 

In opdracht van de gemeente Eindhoven is samen met Carlijn Timmermans van C.Light.Wise 
een lichtplan samengesteld. De toegepaste Chain armaturen, van het bekende merk  
Diamante Lighting, zorgen voor een strakke doorlopende lijn waardoor het plafond egaal 
wordt aangelicht. De achterliggende kabelgoot is speciaal voor dit project vervaardigd.  
Een perfect maatwerkvoorbeeld van RXLIGHT.

De opgangen van de fietsenstalling aan het 18 Septemberplein in 
Eindhoven zijn door RXLIGHT voorzien van verlichting. 

18 septemberplein 
Eindhoven



Ons productiebedrijf CMS heeft daarnaast ook voor de buitenzijde 
een boeken inleverkast en vitrine vervaardigd. De tafelarmaturen, 
naar ontwerp van de architect, zijn voorzien van led-verlichting 
en stopcontacten. De wanden zijn voorzien van maatwerk up- en 
downlighter armaturen.

Voor de bibliotheek in Mechelen 
heeft RXLIGHT in opdracht van 
Megavolt Installaties maatwerk 
armaturen verzorgd. 

Bibliotheek 
Mechelen

Samen met onze leverancier Vandalite 
(die zich heeft gespecialiseerd in vandaal-
bestendige armaturen) is er een lichtplan 
ontworpen voor de cellen, gangen en 
ophoudruimtes. Megavolt Installaties heeft 
vervolgens het project uitgevoerd en de 
ruimtes voorzien van o.a. Strenna en  
V-Lexx armaturen.

De Belgische Rijksgebouwen-
dienst (Regie der Gebouwen) 
heeft RXLIGHT gevraagd de 
verlichting te verzorgen van de 
gevangenis in Leuven. 

Penitentiaire inrichting 
Leuven



Samen met ons productiebedrijf CMS is er een speciaal ontwerp gemaakt. Een rvs ring – laser 
gesneden en geheel op radius afgelast – die rondom de bestaande pilaar is gemonteerd. 
Daarnaast zijn er aan de onderzijde van het viaduct, naar lichtontwerp van RXLIGHT, diverse 
dga Aura-8 armaturen geplaatst. De ringen zijn per stuk voorzien van acht Gemma armaturen 
van dga, zodat de pilaren zelf ook worden uitgelicht.

In opdracht van CityTec heeft 
RXLIGHT de verlichting onder 
het viaduct aan het Anna van 
Buerenplein verzorgd. 

Anna van Buerenplein 
Den Haag

Het hele projectproces is hierbij door RXLIGHT 
doorlopen: van schets tot productie. Een lichttechnisch 
ontwerp van Robert Jan Vos Lichtontwerp & Advies. 
De stalling is voorzien van plafondarmaturen en 
langwerpige armaturen met symmetrische en 
a-symmetrische lichtverdeling. Allen met tuneable 
witte led’s, die gedurende de dag  meekleuren.

Er werd speciaal voor dit project een armatuur 
ontworpen die exact tussen de gevelplaten kon 
worden geplaatst. Dit zeer smalle led-armatuur is 
geheel afgegoten en aan de achterzijde voorzien van 
doorkoppel bekabeling. Een project naar opdracht 
van Loomans Installaties.

In opdracht van Croon Wolter & Dros 
heeft RXLIGHT voor ProRail de nieuwe 
verlichting van de fietsenstalling bij het 
Amstelstation in Amsterdam ontwikkeld.

Prins Bernard 
viaduct 
Den Haag

Amstelstation 
Amsterdam

Samen met het ingenieursbureau van  
Den Haag verzorgde RXLight het lichtplan 
van de buitenzijde van het gebouw. 



De armaturen in de doorgangen zijn door RXLIGHT uitgevoerd met een rvs frame. Achter  
de afscherming zijn led-armaturen geplaatst die ieder afzonderlijk kunnen worden ingesteld. 
Door middel van een tablet kan er worden gekozen voor diverse vermogen- en intensiteits- 
instellingen. Het olc dimsysteem is van Luminext.

In de gemeente Haarlemmermeer heeft RXLIGHT 
twee tunnels voorzien van nieuwe verlichting. 
Iedere tunnel heeft een ronding van spuitbeton 
en is voorzien van een opvallende kleurstelling.

Tunnels 
Haarlemmermeer

RXLIGHT heeft in de gemeente Den Haag drie tunnelbuizen 
onder de A12, aan de Laan van Leidscheveen, voorzien van 
nieuwe vandaalbestendige armaturen. Hierbij is gekozen 
voor een gesloten lijn van zgn. hoekopbouwarmaturen 
Wharfdale van Vandalite. De tunnel is onderverdeeld in 
diverse dimbare lichtzones.

Station Ypenburg 
Den Haag

IJsclubpad 
Den Haag

Tunnels met karakter: deze zijn voorzien van 
kleurrijke schilderingen naar het werk van 
Van Gogh. RXLIGHT heeft de doorgangen 
voorzien van Vandalite hoekarmaturen met 
dimstand voor dag en nacht. 



Ook bij het aanpassen van 
bestaande situaties biedt 
RXLIGHT de juiste oplossing.

Voetiuslaan 
Arnhem Zo was deze tunnel in Arnhem al voorzien 

van 35 uitsparingen in het plafond. Het was 
niet mogelijk om  bestaande verlichtings- 

elementen te plaatsen. Daarom adviseerde 
RXLIGHT het plaatsen van rvs platen met  
bajonetsluitingen. Hierin zijn downlighters 

van dga geplaatst, die zorgen voor een 
rustig en egaal lichtbeeld.



Samen met Guus Kok van de gemeente Schagen zijn deze 
ontworpen en ontwikkeld. Iedere paal is voorzien van een 
Inline Rail led-armatuur, die geheel vlak in een uitsparing 
zijn gemonteerd.

In Petten heeft RXLIGHT de verlichting van 
de Strandweg naar het strand verzorgd. 
Langs dit voetpad zijn hardhouten palen 
met verlichting geplaatst.

Strandweg 
Petten Dezelfde hardhouten paal, maar dan in 

een kleinere variant, is bij het strand van 
Callantsoog geplaatst.

En voor de gemeente Noord-Beveland 
leverde RXLIGHT een derde variant op deze 
strandpaal: met verlichtingskop van rvs aan 
vier zijden. Naar opdracht van Sjoerd Prince.



Langs de IJssel, bij de gemeente Deventer, zijn deze vijftien 
hardhouten palen met verlichting geleverd. In opdracht 
van Spie Infra zijn de armaturen geheel waterdicht afge-
goten omdat het waterniveau tot grote hoogte kan stijgen.

Kade bij De IJssel 
Deventer

Bij het bouwen van het Internationale  
Gerechtshof in Den Haag, zocht opdracht- 
gever hil (Homij Imtech Legal) een aantal 
hele speciale armaturen voor het inbouwen 
in de cellen. De armaturen zijn voorzien 
van twee verlichtingselementen, een 
luchtafzuiging en een luchtinblaas deel. 
Tevens is er ook een sprinkler ingebouwd. 
Maatwerk van onze leverancier Vandalite.

International  
Criminal Court
Den Haag



In opdracht van de gemeente Zaandstad, Studio  
Klarenbeek & Dros en Francois Lombarts heeft  
RXLIGHT samen met hun productiebedrijf CMS  
dit hekwerk ontworpen en geproduceerd.

Een bijzonder kunstproject: achter de ijzeren 
platen is verlichting geplaatst die meeloopt 
met de passanten – van geel naar groen. Een 
creatieve en praktische manier om de taluds 
af te schermen.Oostzijde 

Zaanstad

Het binnenwerk van meerdere spots was 
aan vervanging toe en de gemeente heeft 
RXLIGHT gevraagd om deze te vernieuwen.  
Hierbij moest wel rekening worden ge-
houden met de bestaande gele kleurtint. 
RXLIGHT bood de goede oplossing en heeft 
de spots voorzien van nieuwe led-binnen-
werken, zonder dat de gehele installatie 
moest worden vervangen. 

In de gemeente Alkmaar worden 
diverse objecten en gebouwen 
uitgelicht met deze grondspots.

Binnenstad 
Alkmaar



Al in het eerste bestaansjaar ver-
zorgde RXLIGHT dit grote project 
in de gemeente Zaanstad. Hoogtijbrug 

Zaanstad
De fietsbrug Hoogtij is daarbij voorzien van 300 meter rvs leuningwerk met 60 inbouw 
led-armaturen. RXLIGHT nam hierbij de gemeente al het werk uit handen: van productie tot 
installatie en montage.



Voor de gemeente Nieuwegein 
heeft RXLIGHT de Overeindsebrug 
en de Heemstederbrug verlicht. 

Veestraat 
Urmond

Voor onze opdrachtgever EuroRail uit Zwolle heeft RXLIGHT 
deze rvs leuning met bijbehorende inbouwarmaturen geleverd. 
Helemaal op maat gemaakt en ter plekke eenvoudig in te bouwen 
en te monteren.

Overeindsebrug 
Nieuwegein
De overspanningen lopen beiden over het 
Lek-kanaal en het Amsterdam Rijnkanaal. 
De armaturen zijn in de leuning geplaatst 
en verlichten de autoweg en het fietspad. 
De installatie is samen met Strukton, in 
opdracht van CityTec, verzorgd. 



In opdracht van Dekker Bouw & Infra en 
Stam & Co zijn er in de kappen downlighters 
geplaatst en in de tunnel vandaalbestendige 
armaturen van Vandalite. 

De perronkappen en tunnel 
van ns-station Wormerveer 
zijn door RXLIGHT voorzien van 
nieuwe armaturen. 

ns-Station 
Wormerveer

Voor opdrachtgever VolkerRail plaatste 
RXLIGHT nieuwe armaturen in de perron- 
kappen. Ook leverde RXLIGHT leuningen 
en armaturen voor het verlichten van het 
onderhoudspad bij het station. 

ns-Station 
Den Bosch



ns-station Lent is door RXLIGHT voorzien van 
trapverlichting. De led-armaturen van het merk 
dga zijn netjes in de leuningen weggewerkt.  
In opdracht van Van Dorp en ProRail. 

NS-Station
Lent

Deze rvs lichtlijnen van bijna 45 meter lang 
zijn door RXLIGHT in opdracht van Strukton 
Worksphere bij ns-station Vlaardingen 
geplaatst. De up- en downlighter zijn ge-
plaatst aan rvs schalen die aan het plafond 
zijn gemonteerd. Maatwerk geheel naar 
wens van de klant.

NS-Station 
Vlaardingen



RXLIGHT leverde de lampen en verzorgde het lichtontwerp, in 
opdracht van Strukton. De armaturen zijn van Diamante Lighting en 
zijn geplaatst in de dakgoten en overkappingen van dit klassieke pand.

ns-Station  
Den Haag

Het ns-station Hollands Spoor, bij Den Haag, 
is verlicht met diverse spots. 

Voor dit project is gekozen 
voor de Chain armaturen 
van Diamante Lighting en 
voorzien van een dimmer 
die zich automatisch aan-
past aan de tijd van de dag 
en de jaargetijden.

De Grote Kerk 
Dordrecht

De Grote Kerk van 
Dordrecht is door 
RXLIGHT voorzien 
van diverse licht- 
lijnen, waardoor  
het bouwwerk juist  
‘s avonds nog beter 
tot zijn recht komt. 

Voor dit project is er ge-
kozen voor armaturen van 
Emfa – voor een egale en 
subtiele verlichting.

Centrum 
IJsselstein

Om het dorp IJssel-
stein ook ‘s avonds 
in de spotlights te 
zetten zijn de molen  
en een aantal panden 
in het historische 
centrum door 
RXLIGHT uitgelicht.



De zuilen bestaan ieder uit conische  
elementen en zijn vervaardigd van corten-
staal. In de bovenste uitsparingen zijn rode 
en witte led-armaturen verwerkt, de brug 
zelf wordt verlicht door zes spots, allen 
van Diamante Lighting. De zuilen zijn door 
ons productiebedrijf CMS vervaardigd. 
Complete geheelontzorging – want voor dit 
project nam RXLIGHT de opdrachtgever al 
het werk uit handen.

Brug  
Culemborg
Deze brug is de toegang tot een 
nieuwe woonwijk in Culemborg.  
Een opvallend ontwerp van 
Wurck Architectuur, die RXLIGHT 
heeft gevraagd om deze twee 
opvallende lichtmasten te leveren. 

In de gemeente Arnhem is dit winkelplein door RXLIGHT in de schijnwerpers 
gezet. De conische masten zijn uitgevoerd met een houtlook en maar liefst 
tien meter hoog. De led-armaturen lichten het plein perfect uit.

Om het voorplein van het ns-station in 
Bilthoven te verlichten zijn er er twee 
conische masten geplaatst. Deze zijn ieder 
uitgevoerd met vijf schijnwerpers die 
zorgen voor een egaal lichtbeeld op het 
fietspad en de trapopgangen.

Winkelplein  
Arnhem

Gemeentehuis  
Schiedam

Deze bestaande masten 
bij het gemeentehuis 
van Schiedam zijn na 
opdracht van PCO Infra 
door RXLIGHT voorzien 
van een opknapbeurt. 
 
RXLIGHT adviseerde 
om niet de hele masten 
te vervangen maar 
alleen de armaturen. 
De masten kunnen zo 
nog jaren mee, een hele 
kostenbesparing.

NS-Station  
Bilthoven



Naast diverse werkzaamheden voor RXLIGHT, 
waarbij bijvoorbeeld maatwerk armaturen 
worden vervaardigd, produceert CMS ook 
staalproducten voor andere ondernemingen.  
Zo werden onlangs bij diverse winkel- en 
horeca-bedrijven stalen elementen voor het 
interieur geleverd en stalen deuren met kozijnen 

De staalprofessionals 
van CMS
Ons staalproductie bedrijf CMS – Custom Made Steel products – 
heeft in de korte periode dat het bestaat, diverse prachtige  
projecten gerealiseerd. 

geplaatst. Maar er worden ook rvs letters 
voor luxe schepen en balkonleuningen voor 
nieuwbouw appartementen vervaardigd. Het 
team staalprofessionals van CMS staat garant 
voor kwaliteit maatwerk en gaat daarmee 
geen enkele uitdaging uit de weg! Informeer 
vrijblijvend naar de mogelijkheden.



RXLight B.V.
Vreekesweid 12
1721 PR Broek op Langedijk

Tel. 072 21 00 333
info@rxlight.nl 
www.rxlight.nl

CMS B.V.
Vreekesweid 12
1721 PR Broek op Langedijk

Tel. 072 21 00 332
info@cms-bv.nl
www.custommadesteelproducts.nl

Natuurlijk denken en handelen 
wij bij RXLight en CMS volgens de 
Circulaire Economie principes en 
duurzaamheidsdoelstellingen sdg 
(Sustainable Development Goals). 
Ook wij zijn intrinsiek gemotiveerd 
om als bedrijf het verschil te maken 
en toegevoegde waarde te leveren 

aan de duurzaamheidsagenda. Door 
sustainability te verankeren in onze 
strategie hebben wij samen met 
onze medewerkers, zakenpartners, 
gebouweigenaar en opdrachtgevers 
al serieuze verbeteringen weten te 
realiseren.

Sustainable Development Goals


