
Van HPL naar LED, het succesverhaal van Eggerding
Eggerding B.V.  is  specialist  in  industrie-mineralen en heeft  daarnaast  steeds  meer  logistieke activiteiten van
andere materialen. Tot die logistieke activiteiten behoren laden, lossen, verpakken en distributie.
De vestiging Amsterdam is gelegen aan een diepzeewaterkade en heeft een groot arsenaal aan loodsruimtes.
Deze  enorme  opslagcapaciteit  plus  de  uitgebreide  logistieke  kennis  en  -ervaring  vormen  de  basis  voor
continuïteit en constante hoge kwaliteit, met oog voor detail.
Dit oog voor detail vertaalt zich ook naar de duurzaamheidsinzet van het bedrijf dat naast uitstootregulering al
jaren conventionele TL- verlichting vervangt door energiezuinige ledverlichting.
In de maalderijen daarentegen, die behoorlijk hoog zijn (15m), werd door de hoge lichtopbrengst HPL high bay
verlichting  van  400W gebruikt.  Vanwege  de  veroudering  van  de  HPL  verlichting  en  de  ervaring  met  LED  is
Eggerding op zoek gegaan naar een volwaardige energiezuinige vervanger voor deze verlichting.

Diverse  partijen  werd gevraagd een advies  uit  te  brengen voor  een volwaardig,  energiezuinig  en duurzaam
alternatief.
Khalat Kadir, Hoofd TD bij Eggerding heeft het hele traject opgezet en begeleidt. Meerdere aanbieders hebben
producten  van  o.a.  Opple  maar  ook  NeoFos  gedemonstreerd  en,  al  dan  niet  voorzien  van  lichtberekening,
aangeboden. De typen high bay producten liepen qua vorm uiteen van UFO ogende ledlampen met lenzen tot de
meer traditionele klokvorm armaturen van NeoFos.
Door de diverse, vaak uiteenlopen adviezen en verhalen over de producten, nam de mate van onduidelijkheid
over het eindresultaat toe.
Robbert Bloem, vertegenwoordiger bij NeoFos, wist Khalat toch te overtuigen om in deze situatie te kiezen voor
de NeoFos® Ilios LED 150W.
“Ik werd overtuigd door met name twee zaken; Robbert wist me haarfijn voor te rekenen en uit te leggen wat de
aangeboden stralingshoek en lichtopbrengst van de verlichting voor mij in mijn situatie zou betekenen en, dit
armatuur van NeoFos is zeer competitief geprijsd”.

“Nu de installatie is gedaan en ik zie wat het resultaat is, ben ik bovenverwachting verrast, alles wat vooraf door
NeoFos aangegeven is kwam uit, ik ben heel tevreden.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NeoFos B.V., 075-6123 887 of via info@neofos.eu

Acquisitie naar aanleiding van dit succesverhaal wordt niet op prijs gesteld

Disclaimer: dit document is met zorg en goedkeuring van de betrokkenen samengesteld. Desondanks kunnen wij geen garanties geven met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van 
de opgegeven informatie. NeoFos kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze brochure
worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Gebruik en reproductie is zonder schriftelijke toestemming van NeoFos nimmer toegestaan. Het getoonde beeldmateriaal is en blijft 
eigendom van de maker welke zijn toestemming voor het gebruik in dit stuk heeft gegeven. De informatie wordt vrijblijvend verstrekt, enkel ter voorlichting, zonder garantie van onze kant en kunnen
op elk ogenblik gewijzigd en geactualiseerd worden.
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