Lighting

Bruynzeel Storage
Systems kiest bewust
voor
van Philips’
Circular Lighting

duurzaam
gebruik

“De circulaire gedachte zit in onze genen. Van de opzet van
onze ontwerpen tot het aanbrengen van poedercoatings:
in alles kijken we hoe het beter, pragmatischer en vooral
minder kan. Om hierin écht meters te maken, zoeken we actief
naar partners die dezelfde circulaire visie uitdragen en, heel
belangrijk, ernaar handelen.”
Igor La Vos
CEO Bruynzeel Storage Systems

De komende jaren kopen we
maandelijks voor een vast bedrag
licht in. We hebben geen omkijken
naar beheer en onderhoud, liften
mee op tussentijdse innovaties,
worden maximaal ontzorgd. Je zou
het bijna vergeten, maar we besparen
straks 73% op onze totale licht-/
energieconsumptie.”

73%

besparing op
licht-/energieconsumptie

Bart Sijben, Operationeel Manager Bruynzeel Storage Systems

Circulaire economie
Bruynzeel Storage Systems is als producent,
adviseur en installateur trendsetter in de
ontwikkeling van ruimtebesparende
archiverings- en opslagsystemen voor onder
meer overheidsinstellingen, ziekenhuizen,
bibliotheken en musea. Dit doet Bruynzeel al
jaren op een duurzame, zo maatschappelijk
verantwoorde manier. “Blijven we grondstoffen
verspillen zoals we nu doen, dan hebben we
over 30 jaar drie planeten nodig”, vertelt CEO
Igor La Vos. “Enige oplossing in mijn ogen is
de wereldwijde invoering van een circulaire
economie, waarbij we grondstoffen optimaal
behouden en materialen zoveel mogelijk
hergebruiken.”
Beter, pragmatischer, … minder
De circulaire gedachte zit in de genen van zijn
organisatie, beaamt Igor, die vorig jaar de
winnaarstrofee van ‘Best Managed Company’
in ontvangst mocht nemen. “Van de opzet
van onze ontwerpen tot het aanbrengen van
poedercoatings: in alles kijken we hoe het
beter, pragmatischer en vooral minder kan.
Om hierin écht meters te maken, zoeken we
actief naar partners die dezelfde circulaire visie
uitdragen en heel belangrijk: ernaar handelen.
Het was dan ook logisch onze vaste leverancier
Philips in te schakelen om de negen hallen
tellende productiefaciliteit in Panningen van
Circulair Lighting te voorzien.”
Bezit vervangen door gebruik
“Onze productieafdeling werd jarenlang 24 uur
per dag verlicht door conventionele TL-D

armaturen”, vertelt Operationeel Manager
Bart Sijben. “Al met al een forse kostenpost.
Belangrijke voorwaarde was dat we bezit wilden
vervangen door gebruik door verder te kijken
dan het laten installeren van LED alleen. Philips
kwam met een zeer aantrekkelijke budgetneutrale en uiterst energiezuinige lichtoplossing,
met bovendien een gegarandeerd maximaal
(her)gebruik van grondstoffen. Mochten wij
over 10 jaar besluiten de complete installatie te
vervangen, dan zijn alle componenten geheel te
hergebruiken door Philips.”
Vriendelijker en warmer
Andere belangrijke pré van dit vernieuwende
lichtconcept is dat Philips volledig eigenaar
blijft. Bart: “De komende jaren kopen we
maandelijks voor een vast bedrag licht in.
We hebben geen omkijken naar beheer en
onderhoud, liften mee op tussentijdse
innovaties, worden maximaal ontzorgd. Je zou
het bijna vergeten, maar we besparen straks
73% op onze totale licht-/energieconsumptie.
Onder meer door te sturen op beweging via
aanwezigheidsdetectie en automatisch te
dimmen via daglichtregeling.” En daar
profiteren ook de werknemers van, merkt Igor.
“Onze mensen vinden het licht vriendelijker en
warmer. Medewerkers van het
distributiecentrum bijvoorbeeld ervaren
overdag meer rust aan hun ogen, zodat ze
minder vermoeid zijn als ze thuis komen. Deze
oplossing biedt voordelen op het gebied van
productiviteit en effectiviteit, maar bevordert
ook de gezondheid en inzetbaarheid op de
lange termijn. Hoe circulair wil je het hebben?”
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