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Philips verlicht het gerenoveerde gemeentecentrum van Waarschoot
Waarschoot, België – Koninklijke
Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA)
heeft vandaag de inhuldiging van het
gerenoveerd gemeentecentrum van
Waarschoot met een totaal nieuwe
verlichting aangekondigd.
De straten van het centrum maar ook de
markt, het gemeentehuis, de parking en
enkele oude gebouwen worden voortaan
met energie-efficiënte oplossingen van
Philips verlicht.
LED-innovaties op maat voor stadsverlichting
Samen met netbeheerder Eandis heeft Philips een ontwikkelingsproject volledig op
maat voor de gemeente Waarschoot uitgewerkt.
De gemeente wenste bovenal haar centrum op te waarderen, zonder evenwel de
energiekosten uit het oog te verliezen. Daarnaast diende de witte verlichting de
weggebruikers meer zichtbaarheid te verlenen en het veiligheidsgevoel te verhogen
in de gemeente.
Philips heeft daarom een pakket van innoverende en energiezuinige oplossingen
voorgesteld.
Voor de opwaardering van de omgeving werden verschillende LED-oplossingen
(Graze, DecoScene, MiniLED, CitySpirit LED, …) gebruikt. Ze werden niet alleen op
het plein geïnstalleerd, maar ook aangewend om het gemeentehuis en enkele
andere opmerkelijke gebouwen in het centrum een nieuwe uitstraling te geven.
Cosmopolis van Philips Turnhout
In bepaalde straten werden CitySoul armaturen
geplaatst, voorzien van de Cosmopolistechnologie die in Turnhout wordt ontwikkeld en
geproduceerd.
Het geheel zorgt voor een uniform wit lichtbeeld
in heel de gemeente, met een
elektriciteitsverbruik, voor de verlichtingspost,
van iets meer dan 8 KW.
“Door deze verlichting toont Philips een voorbeeld van een leefbare gemeente, een
veilige en prettige leefomgeving die op een energie-efficiënte manier wordt
gerealiseerd”, zo besluit Ann Coopman, burgemeester van Waarschoot.
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Over Koninklijke Philips N.V.:
Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) stelt zich als gediversifieerde
onderneming actief op het gebied van “Gezondheid & Welzijn” tot doel het leven van
de mensen te verbeteren door zinvolle innovaties op het vlak van gezondheid,
lifestyle en verlichting. Philips, met hoofdkantoor in Nederland, behaalde een omzet
van 24,8 miljard EUR in 2012 en stelt ongeveer 116.000 personen tewerk met
verkoop en diensten in meer dan 100 landen. De onderneming is marktleider op het
gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige
verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede op het gebied
van scheerapparaten, haartrimmers en mondverzorgingsproducten.
Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter.

