Duurzaamheid, oftewel: het voorzien in de behoeften van het heden, zonder hierbij
het vermogen van de toekomstige generaties, het milieu en de economie in gevaar te
brengen. Ook onze organisatie draagt hier haar steentje aan bij. Met een constante,
kritische blik wordt gekeken naar de diverse processen binnen onze organisatie. Elke
stap die wordt gezet is gericht op het efficiënter maken van onze producten en op het
beperken van onze voetafdruk op het milieu. Het gebruik van energie, grondstoffen
en natuurlijke bronnen wordt geminimaliseerd waardoor minder afval geproduceerd
wordt. Ontstane afval wordt gescheiden aangeboden en waar mogelijk worden recyclebare
materialen ingezet.
Duurzaam, energiezuinig systeem
Onze organisatie slaat de grootste slag met de ontwikkeling van ons duurzaam, energiezuinige liniLED® Systeem.
Met behulp van de laatste technologieën en innovaties is onze R&D afdeling continue bezig met het verbeteren
en efficiënter maken van onze producten. Daarnaast bieden wij het liniLED® Lighting Control System aan; een
op netwerk gebaseerd intelligent lichtsturing systeem. Hiermee kan exact de juiste hoeveelheid licht worden
verspreid waar en wanneer dat nodig is. Er wordt dus geen onnodige energie meer verspild. Lees meer
over de voordelen van het liniLED® Lighting Control System.
Door te investeren in energiezuinige lichttechnologieën, worden twee vliegen in één klap geslagen.
Niet alleen ontzien wij onze aarde, maar ook onze portemonnee doordat de investering zich
tijdens de lange levensduur dubbel en dwars terugbetaald. Het is een win-win situatie
voor zowel onze economie als onze planeet.

Wist je dat..

Kortom

Het energieverbruik met meer
dan 50% verminderd zou kunnen
worden als alle gloeilampen door
LED worden vervangen?

De maatschappij is zich nog
niet volledig bewust van de vele
voordelen van LED verlichting.
Om de toekomstige generaties
van behoeften te kunnen blijven
voorzien, dient het uitputten van
energie, grondstoffen en natuurlijke
bronnen te worden geminimaliseerd.
De wereld heeft behoefte aan
slimme, duurzame en energiezuinige
lichttechnologieën. Wij dragen
graag een steentje bij met ons
liniLED® Systeem.

Verwacht wordt dat het aantal
lichtpunten over 10 jaar met ruim
30% is toegenomen als gevolg van
de bevolkingsgroei, verstedelijking
en stijgende middenklasse?
Als gevolg van deze wereldwijde
trends de vraag naar energie jaarlijks
met circa 2,9% stijgt?
Onze samenleving per jaar slechts
voor 1,5% aan efficiëntieverbeteringen
zorgt?
Als deze efficiëntieverbeteringen
zouden worden verdubbeld (3%),
enorme economische voordelen
zouden worden ontgrendeld?

