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Energiebesparing

Risicobeperking

Kapitaalbescherming

Duurzaamheidsbeleid

SmartServices is een aanvulling op Sylvania’s uitgebreide 
assortiment verlichtingsarmaturen voor zowel binnen als 
buiten. Het biedt u een totaalpakket aan diensten.

Het productaanbod van SmartServices leidt uw project door alle vereiste 

stappen: van idee en lichtadvies tot inbedrijfstelling en voltooiing. Hierbij 

worden alle belangrijke fasen doorlopen.

Onze SmartServices-toolkit kan projecten van elke omvang en complexiteit 

vergemakkelijken, waardoor uw werkzaamheden een stuk eenvoudiger worden 

en uw projecten soepel verlopen.
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Logic Smarter Finance 
garandeert dat elke 
bedrijfsoplossing mogelijk is.

Nu de energiekosten jaar na jaar sterk blijven stijgen, 

neemt Logic de traditionele hindernissen weg, waardoor 

het voor bedrijven eenvoudig en betaalbaar wordt om 

in toekomstbestendige verlichting te investeren die een 

positieve invloed kan hebben op hun activiteiten. Er 

zijn geen aanloopkosten maar enkel overzichtelijke en 

overzienbare maandelijkse aflossingen, die normaliter uit 

de energiebesparingen betaald kunnen worden.

Kostenverlaging.

Hogere energie-efficiëntie.

Bescherming van 
bedrijfskapitaal 
en duurzaamheidsbeleid.
 
Met Logic bespaart u vanaf 
dag 1.

Verlichting omvat 
gewoonlijk

39%
van het totale energieverbruik

Dankzij de energiebesparingen in combinatie met 

het geweldige financiële pakket was het een snelle 

en eenvoudige beslissing.“
Avv. Eustachio De Piano, General Manager Supermercati D&P
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Logic Smarter Finance

Terugverdiende 
energiebesparingen 
zonder 
aanloopkosten
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Meer dan 50% 
van de Europese 
verlichtingsinstallaties 
werkt bij een calamiteit 
niet naar behoren.
Studie van Hochiki Europe

   Zonder periodiek onderhoud 
kan het lichtniveau in twee 
tot drie jaar tijd met wel 
30% dalen. Dit wordt 
weer gecompenseerd met 
meer verlichting.
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SmartServices producten

Lichtadvies.
Dit kan zo eenvoudig zijn als 
inventariseren van de nodige armaturen 
tot het uitwerken van een volledig en 
energiezuinig verlichtingsplan. Een 
lichtadvies door Sylvania brengt aan 
het licht hoe uw bedrijf de efficiency 
kan verbeteren en besparingen kan 
realiseren.

Ontwerp.
Wat is het best voor uw project? 
Waar moeten de armaturen komen? 
Zit mijn noodverlichting op de juiste 
plek? Laat uw verlichting door Sylvania 
ontwerpen en wees verzekerd van 
een professioneel resultaat met alle 
bijbehorende voordelen.

Turnkey.
Als one-stop-shop is Sylvania het 
aangewezen adres voor het beheer 
van uw project, de installatie van 
de nieuwe verlichtingsarmaturen, de 
verwijdering en recycling van de oude 
armaturen en de optimale afstemming 
van uw nieuwe armaturen op uw 
behoeften.

Inbedrijfstelling.
Uw nieuwe verlichtingsinfrastructuur 
moet zo efficiënt mogelijk ingesteld 
worden en aan alle voorschriften 
voldoen. En als er ruimtes anders ingericht 
worden, moeten er veranderingen 
plaatsvinden. Maak daarom gebruik 
van het advies en de service van Sylvania 
bij de inbedrijfsstelling.

Onderhoud.
Houd uw infrastructuur in perfecte 
staat. Blijf de voorschriften naleven 
en waarborg een efficiënte werking.

Opslag.
Laat Sylvania uw logistiek regelen 
en ontvang projectleveringen just 
in time. Verkort de levertijden 
door gebruikmaking van een 
consignatievoorraad.
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Sylvania is trots op zijn vele 
regionale, nationale en 
internationale partnerships

Samenwerken met enkele van de grootste 
merken ter wereld en hun klanten voor de 
levering van energie-efficiënte oplossingen 
en ter vergroting van de kennis en ervaring 
tot wederzijds voordeel. Gebruikmaken van 
combinaties van SmartServices-producten 
bij projecten met én namens onze partners 
die echte meerwaarde genereren. Hierbij 
kan het gaan om energiebesparingen, een 
duurzamer imago, compliance monitoring 
of eenvoudigweg kapitaalbescherming. 

Omdat we een breed scala aan diensten 
kunnen leveren op basis van een 
zorgvuldige selectie van oplossingen 
van onze partners, is Sylvania hét adres 
voor een hogere energie-efficiëntie en 
kostenbesparingen binnen uw bedrijf.
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“  Kennis en 
ideeën delen via 
samenwerking.”

“  Een partnership is een relatie 
waarin twee of meer 
mensen, organisaties of 
landen samenwerking tot 
wederzijds voordeel.”

“  Het geheel is meer dan 
de som van de delen.”
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SmartServices kan bijdragen aan een 
hogere energie-efficiëntie, een kleinere 
ecologische voetafdruk, gemoedsrust 
of simpelweg een beeld van wat u 
feitelijk in huis hebt.

SmartServices
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De diensten van SmartServices zijn 
beschikbaar voor projecten van elke 
omvang en kunnen toegepast worden in 
elke combinatie.
Neem voor meer informatie over SmartServices contact op 

met uw Sylvania-vertegenwoordiger of ga naar  

Sylvania-lighting.com/smartservices.

NL: +31 76 750 44 44 
B: +32 3 610 44 44

NL: info.nl@sylvania-lighting.com 
B: info.be@sylvania-lighting.com

Neem contact met 
ons op voor uw 
lichtadvies op 

maat
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Hoewel alles in het werk is gesteld om de technische gegevens van deze publicatie zo nauwkeurig mogelijk te maken, 
zijn de specificaties en de prestatiegegevens voortdurend aan verandering onderhevig. Voor de meest actuele 

informatie moet men contact opnemen met Feilo Sylvania Europe Limited.
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