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De nOOD en GICS

Sinds enige tijd zijn De nOOD International  

en GICS leuchten Gmbh partners in de 

decoratieve, klassieke openbare verlichting. 

Zij hebben nu besloten om intensiever met 

elkaar te gaan samenwerken, kennis te delen 

en gezamenlijk de markt te benaderen in 

nederland, Duistland en daarbuiten.

DE NOOD en GICS, partners in 

klassieke openbare verlichting

GICS is net zoals DE NOOD een zeer 

gerenommeerde fabrikant, opgericht in 1853, die 

zich richt op het ontwerpen en produceren van 

decoratieve, vooral klassieke straatverlichting.

Oorspronkelijk heette het bedrijf Gebr. J & C 

Schneider, fabriek voor verlichting en emaillering, 

vernoemd naar haar oprichters.  In 1925 werd 

de naam en logo GICS geregistreerd, maar het 

duurde tot 1978 voor daadwerkelijk onder de 

naam GICS Leuchten GmbH gewerkt werd. In 2005 

werd het bedrijf overgenomen door de huidige 

directeur, de heer Dieter Piper, die er al langere 

tijd werkzaam was. 

Net zoals bij DE NOOD worden hun klassieke 

armaturen volgens originele ontwerpen tot in 

detail vervaardigd en voorzien van moderne led-

verlichtingsoptieken.

Overigens bieden zij ook nog originele 

gasverlichting of een led versie daarvan.

Tevens bieden zij de mogelijkheid om armaturen 

in verschillende kleuren te emailleren als 

alternatief voor lakken of poeder coaten. Emaille 

werkt als een goede extra beschermlaag wat bijv. 

voor armaturen aan zee een aanbeveling kan zijn.

DE NOOD heeft een aantal armaturen 

geselecteerd van GICS die gezamenlijk worden 

gepromoot. U treft ze in deze brochure. 

De wederzijdse kwaliteitsopvatting en 

eeuwenlange ervaring staat garant voor een 

prima samenwerking. 

Over De nOOD International

DE NOOD International (DNI) is een distributeur 

van zelfgeproduceerde en buitenlandse 

topproducten op het gebied van straatverlichting, 

residentiële en architectonische verlichting 

en straatmeubilair. Een breed georiënteerd 

productenscala in zowel traditionele, klassieke 

als moderne, stijlvolle vormgeving. De nauwe 

samenwerking met een beperkt aantal zorgvuldig 

geselecteerde buitenlandse ondernemingen stelt 

DE NOOD International in staat om zich naast 

de Nederlandse markt ook op de internationale 

markt te richten.
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PrODuCtSPeCIFICatIeS 
 » Materiaal: aluminium
 » Onderstel: ijzer (potmaat 60 mm)
 » Beglazing: helder silicaat (diameter 245 mm)
 » Hoogte:1060 mm
 » DIameter: 500 mm
 » Gewicht: ca. 14 kg
 » Lichttechniek: E27 fitting op de bodem
 » Beschermingsklasse: IP23
 » Kleur: iedere gewenste RAL-kleur

mODel 501 ‘rItter’

afmetingen in mm

10
60

Ø 500

Onderpot
 » Geschikt voor installatie op mast 

met topmaat 76 mm
 » Levering armatuur zonder onderpot

Beglazing
 » PMMA
 » Polycarbonaat helder

lichttechnieken
 » Diverse led optieken

OPtIeS
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mODel 506 ‘BaDen-BaDen’

PrODuCtSPeCIFICatIeS 
 » Materiaal: (verzinkt) ijzer
 » Dak: geëmailleerd
 » Onderstel: ijzer (potmaat 60 mm)
 » Beglazing: helder silicaat (diameter 245 mm)
 » Lichttechniek: E27 fitting in de kap
 » Hoogte: 880 mm
 » Diameter: 510 mm
 » Gewicht: ca. 13,8 kg
 » Beschermingsklasse: IP23
 » Kleur: iedere gewenste RAL-kleur

afmetingen in mm

88
0

Ø 510

Onderpot
 » Geschikt voor installatie op mast 

met topmaat 76 mm
 » Levering armatuur zonder onderpot

Beglazing
 » PMMA
 » Polycarbonaat helder

lichttechnieken
 » Diverse led optieken

OPtIeS
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PrODuCtSPeCIFICatIeS 
 » Materiaal: aluminium
 » Onderstel: aluminium (potmaat 60 mm)
 » Beglazing: helder silicaat (diameter 245 mm)
 » Lichttechniek: E27 fitting op de bodem
 » Hoogte: 970 mm
 » Diameter: 530 mm
 » Gewicht: ca. 15,5 kg
 » Beschermingsklasse: IP23
 » Kleur: iedere gewenste RAL-kleur

mODel 513 ‘SChInkel’

afmetingen in mm

97
0

Ø 530

Onderpot
 » Geschikt voor installatie op mast 

met topmaat 76 mm
 » Levering armatuur zonder onderpot

Beglazing
 » PMMA
 » Polycarbonaat helder
 » Polycarbonaat opaal

lichttechnieken
 » Diverse led optieken

OPtIeS
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PrODuCtSPeCIFICatIeS 
 » Materiaal: (verzinkt) ijzer
 » Dak: geëmailleerd
 » Onderstel: ijzer (potmaat 60 mm)
 » Beglazing: helder silicaat (diameter 245 mm)
 » Hoogte: 910 mm
 » Diameter: 500 mm
 » Gewicht: ca. 12 kg
 » Lichttechniek: E27 fitting in de kap
 » Beschermingsklasse: IP65

mODel n52 ‘neulICht’

afmetingen in mm

91
0

Ø 500

Onderpot
 » Geschikt voor installatie op mast 

met topmaat 76 mm
 » Levering armatuur zonder onderpot

Beglazing
 » PMMA
 » Polycarbonaat helder
 » Polycarbonaat opaal

lichttechnieken
 » Diverse led optieken

OPtIeS
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