
vioss verlicht:
een veilig gevoel

Tijdelijk of permanent: verlichting van wegen en andere openbare ruimte 

moet vooral betrouwbaar zijn. Zien en gezien worden staat voorop als het 

gaat om het gevoel van veiligheid.

Rijbaanverlichting

Met stip op één: veiligheid bij werk aan de weg. Steeds meer wegwerkzaamheden 

gebeuren ‘s avonds en ’s nachts. Voor zowel de wegwerkers als de weggebruikers is 

optimale verlichting van rijbanen en werkvakken een must. Onze tijdelijke verlichtings-

systemen geven die zekerheid.

Bij VIOSS bent u aan het juiste adres voor het leveren, plaatsen en onderhouden van 

uiterst betrouwbare, tijdelijke rijbaanverlichting in welke vorm dan ook; van stand alone 

voorzieningen tot en met geschakelde lantaarnsystemen inclusief de bijbehorende 

energievoorziening. Zelfs als de energievoorziening wordt geregeld door aggregaten 

heeft u er geen omkijken naar; wij plannen en verzorgen ook het aftanken. Dat gebeurt 

door onze eigen, vaste teams.

De plicht masten van VIOSS voldoen aan de zwaarste eisen, zijn compleet gecertifi-

ceerd en mogen daarom in heel Nederland worden geplaatst.



Terreinverlichting, vast en mobiel

VIOSS heeft een ruim assortiment lichtmasten dat voldoet aan de meest 

uiteenlopende wensen. Voor iedere situatie bedenken wij een oplossing op 

maat. Dankzij voortdurende investeringen in kennis en apparatuur is VIOSS 

uitgegroeid tot een specialist in terrein verlichting. Of het nu gaat om lichtmasten 

of mobi-lite’s; onze jarenlange ervaring staat garant voor de juiste aanpak.

Mobi-lite

De Mobi-lite is onze mobiele lichtmast met talrijke voordelen. Op afroep direct 

plaatsbaar. Eenvoudig, snel en zonder gebruik van hulpmiddelen door één persoon 

te plaatsen, zonder hinder voor het verkeer. Vooral bij calamiteiten of bij kleine 

werkzaamheden, waarbij vaak snel licht nodig is, biedt de Mobi-Lite uitkomst. 

De lichtmast komt standaard met een elektrisch-hydraulisch aggregaat, tevens 

te gebruiken als energievoorziening.

Partner

Zodra onze installaties in bedrijf zijn, blijven wij betrokken. Bij eventuele problemen 

is onze storingsdienst 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar en 

inzetbaar om het euvel snel te verhelpen; een telefoontje is genoeg!

In een persoonlijk gesprek bespreken wij graag vrijblijvend onze mogelijkheden 

en uw wensen en eisen.
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