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Klassiek Ontmoet Modern
Er gaat niets boven klassieke straatverlichting. Zeker niet als
historische straat- en buitenlantaarns hun energie halen uit
hedendaagse LED-technologie. Met de armaturen van DE NOOD
en het Fortimo LED LLM systeem van Philips Lighting ontmoeten
klassiek en modern elkaar in één unieke en kwalitatief hoogstaande totaaloplossing.
Als producent van exclusieve buitenverlichting is DE NOOD geen onbekende
in ons land. Sterker nog: inmiddels verrijken de armaturen van deze Zeeuwse
onderneming het straatbeeld van ruim 90% van alle Nederlandse gemeentes.
Dat is niet voor niets. Het gebruik van duurzame materialen als koper, messing
en brons garanderen een zeer hoge kwaliteit en lange levensduur. De traditionele
vormgeving zorgt voor een optimale sfeer- en veiligheidsbeleving en alle
armaturen zijn 100% recyclebaar. Duurzaamheid speelt dan ook een belangrijke
rol in het productieproces van DE NOOD.

Fortimo LED LLM systeem
DE NOOD gaat graag een stap verder in haar duurzaamheidstreven door ook op
het gebied van lichttechnieken nieuwe grenzen op te zoeken. Philips Lighting staat
bekend om haar kwaliteit, innovatie en haar streven naar duurzaamheid, waardoor
zij een uitstekende partner voor DE NOOD is. Philips Lighting heeft een aantal high
end LED-oplossingen ontwikkeld die moeiteloos te integreren zijn in de klassieke
armaturen van DE NOOD. Eén van de meest aansprekende lichtsystemen is het
Fortimo LED LLM systeem. Dit systeem heeft door zijn energiezuinige karakter, een
veel langere levensduur dan conventionele verlichting en vergt daardoor minder
onderhoud. Uiteindelijk zullen de vervangings- en energiekosten dan ook lager
zijn. Bovendien verspreidt het Fortimo LED LLM systeem wit licht met een perfecte
kleurweergave. U heeft dus de zekerheid dat u aan alle eisen op het gebied van
sociale veiligheid voldoet. Tegelijkertijd zorgt de combinatie van deze lichttechniek met een klassiek armatuur voor een sfeervol en fraai effect en dit zal het
bestaande straatbeeld alleen maar ten goede komen.

Retrofit: de totaaloplossing
Wilt ook u genieten van bijzonder fraai vormgegeven klassieke armaturen van
DE NOOD en tegelijkertijd profiteren van de vele voordelen van het Fortimo LED
LLM systeem van Philips Lighting? Dan maakt DE NOOD het u zo gemakkelijk
mogelijk doordat zij de lichttechniek in haar armaturen retrofit maakt waardoor
LED-oplossingen uitstekend toe te passen zijn. In bestaande DE NOOD armaturen, zelfs die al vele jaren, soms decennia lang, in uw gemeente staan, zijn vrijwel
altijd de meest moderne lichttechnieken alsnog in te bouwen. Het inbouwen van
nieuwe lichttechnieken wordt op een professionele manier uitgevoerd door
installateurs van Duurzaam Zeeuws Licht, een zusteronderneming van DE NOOD.
Zij maakt op basis van een uitgebreide inventarisatie een gedegen plan van
aanpak, op grond waarvan de door u gewenste modernisering van uw klassieke
straatverlichting kan worden gerealiseerd.

Meer informatie?
Bent u ook geïnspireerd door het thema ‘Klassiek ontmoet Modern’ of de revolutionaire voordelen van het Fortimo LED LLM systeem? Zou u de beschikking
willen hebben over de betreffende lichttabellen? Neem dan contact met ons op
om te weten te komen wat DE NOOD voor u mag betekenen.
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www.denood.nl
www.philips.com/fortimo
www.duurzaamzeeuwslicht.nl
www.denoodgroup.nl
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