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Het jaar 2021 is zonder enige twijfel een bewogen jaar geweest.

Het heeft voor u, net als voor ons, flexibiliteit en creativiteit gevergd, maar het heeft ons niet 
weerhouden erop vooruit te gaan.

De openbare en de particuliere infrastructuurbeheerders houden zich nu bezig met de volgende vraag: 
hoe kunnen wij ruimtes verbeteren of ontwerpen opdat deze tevens duurzaam, dynamisch en 
gebruiksvriendelijk zijn.

Doorheen het hele jaar heeft Schréder alles in het werk gesteld om u verlichtingsoplossingen aan te 
bieden ten dienste van veilige en duurzame ruimtes, met als prioriteit het welzijn van en voor iedereen.

Een samenvatting van wat er het voorbije jaar bij Schréder BE gebeurd is.
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Jubelpark, Brussel
Nieuwe verlichting brengt de architecturale pareltjes 
en gezellige openbare ruimte van het Jubelpark tot hun 
recht

De verlichting van het Jubelpark dateerde van de jaren 70. Beliris besloot 
ze te vervangen om zo met licht het erfgoed tot zijn recht te laten 
komen en de openbare ruimte ’s nachts een nieuw imago te geven. 
Om die doelstellingen te bereiken, koos Beliris samen met 
studiebureau Studio d’Urbanisme JP Majot en aannemer VSE voor de 
verlichtingsoplossingen van Schréder BE.

SCULPFLOOD ledschijnwerpers zijn subtiel in de gevels geïntegreerd 
om de gebouwen en standbeelden mooi en duurzaam te verlichten. De 
SHUFFLE kolom op de esplanade zorgen voor een veilige en aangename 
stadsverlichting. Zo kan iedereen zich ook na zonsondergang in het park 
komen ontspannen.

De nieuwe LED verlichting wordt aangestuurd door een centraal 
beheersysteem. Ze combineert esthetiek met energie-efficiëntie. Het 
nieuwe verlichtingssysteem met ledtechnologie:
• Beperkt de lichtvervuiling maximaal;
• Verblindt de voorbijgangers niet;
• Creëert een gezellige omgeving;
• Vermindert het energieverbruik met 50%.

42                                  72                                         22
           SHUFFLE          SCULPFLOOD 60                 SCULPFLOOD 150
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Creatie van een bruisende openbare ruimte met op 
maat gemaakte stadsverlichting

Omdat de bevolking van Antwerpen blijft groeien, is de stad zijn 
districten aan het vernieuwen. Het stadsbestuur wil zo zijn inwoners 
meer ruimte en het stadsleven een nieuwe stijl geven. 

Het gebied rond het Antwerpse operagebouw werd onlangs compleet 
vernieuwd. Het doel: de buurt omvormen tot een levendige, 
duurzame culturele bestemming voor bezoekers en Antwerpenaren.

Voor het nieuwe plein had Manuel de Solà-Morales een unieke 
verlichtingsstructuur voor ogen. Hij bedacht een kunstwerk dat een 
prachtige achtergrond vormt en dat wandelen in het gebied net dat 
ietsje specialer maakt.

Na overleg met alle betrokken partijen ontwierp onze afdeling 
Schréder SIGNATURE 8 op maat gemaakte lichtbomen om 
mensen veilig te begeleiden en een prachtig nachtelijk landschap 
te creëren voor het Operaplein in Antwerpen. Deze op maat 
gemaakte lichtbomen hebben een bruisende en duurzame 
gemeenschappelijke ruimte gecreëerd.

« We vinden het heel belangrijk om projecten van de hoogste kwaliteit op te 
leveren. Het was een echt plezier om aan deze maatoplossing te werken. Ze 

creëerde een openbare ruimte waar mensen echt plezier hebben. » 
Stefan Vinken – Engineer - Schréder BE

Operaplein, Antwerpen
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De magie van de ledverlichting onthult ‘s nachts alle 
schoonheid van dit symbool van de stad

De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Doornik, een parel van het Waalse 
patrimonium, staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco. 
De HID-projectors konden dit stadssymbool niet meer tot zijn recht brengen. 

De stad vroeg de netbeheerder, Ores, om een nieuwe verlichting te realiseren. 
Schréder leverde 47 OMNIBLAST-projectors met het Pharos-beheersysteem, 
een combinatie die garant staat voor 60% energiebesparing, eerbied voor 
de biodiversiteit, veiligheid en respect voor de omwonenden. De nieuwe 
verlichting is niet alleen duurzaam maar ook dynamisch. De stad kan de 
verlichting dus aanpassen aan evenementen of aan de actualiteit. 

De rol van Schréder BE bleef niet beperkt tot de levering van de 
verlichtingstoestellen. Dankzij ons multidisciplinaire team konden we het 
project van begin tot einde begeleiden en een gebruiksklaar beheersysteem 
leveren. 
Deze nieuwe opwaardering van het architectuurpatrimonium schept een 
aangename ruimte voor de inwoners en is een grote troef voor het toerisme.

« Een project om het patrimonium door middel van licht tot zijn recht te brengen, is 
op de eerste plaats een verrijkende menselijke ervaring! 

Achter de schermen is het een doorlopend teamwerk en op het terrein een continue 
coördinatie en interactie waarin alleen nederigheid en teamgeest de apotheose 

mogelijk maken. »
Christophe Borgniet – Area Sales Manager Schréder BE

Onze-Lieve-Vrouwe-
kathedraal, Doornik
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SHUFFLE, de link tussen kunst en verlichting

Om de esplanade van het zwembad van Oostende te verlichten, vroeg 
het bestuur een sobere verlichting die de esplanade een echte identiteit 
geeft en ze niet met licht vervuilt.

De lichtontwerper, Guillaume Jéol, besliste om een originele creatie aan 
de stad voor te stellen. Hij ontwierp een kunstwerk dat:
• De aandacht van de voorbijgangers trekt;
• Een nieuw artistiek herkenningspunt in de stad vormt;
• In de sobere en elegante omgeving van de esplanade opgaat.

Guillaume Jéol vond inspiratie in de waarden van de stad en zijn 
omgeving. Zoals in elke kuststad zijn water en wind omgevingselementen 
waar je niet omheen kunt. Ze zetten aan om te bewegen. Die beweging 
vind je ook terug in de dynamiek die het bestuur aan de stad gaf.
Het lichtontwerpbureau bedacht 2 rijen van 5 lichtzuilen met 
verschillende groottes. Elke armatuur heeft een andere hellingshoek.

Om die artistieke visie waar te maken, zocht Atelier JEOL een 
kolomvormige armatuur die een lichtgevende kop heeft en in verschillende 
afmetingen beschikbaar is. De SHUFFLE voldoet aan die criteria.
De afdeling Schréder STUDIO nam het project in handen. Ze voerden de 
technische studies uit die het mogelijk maakten om SHUFFLE-armaturen 
te produceren met de hellingshoeken die Atelier JEOL vroeg.

Esplanade van het 
zwembad Brigitte Becue, 
Oostende
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Innovatieve sportverlichting aangestuurd door het 
nieuwe Schréder ITERRA-besturingssysteem

Op de terreinen van de BMX-club van Blegny in de provincie Luik trainen 
verschillende keren per week amateur-BMX’ers en BMX-rijders die aan 
wedstrijden deelnemen.
Om de clubleden het hele jaar door te laten trainen, besliste het 
clubbestuur om het terrein te verlichten. 

Het bestuur stelde 4 eisen aan de verlichtingsoplossing:
• Gemakkelijk in gebruik;
• Energiezuinig;
• Geen lichtvervuiling voor de buurt;
• Gemakkelijk te onderhouden.

De club rustte de piste uit met krachtige ledverlichting die wordt 
aangestuurd door het Schréder ITERRA-systeem. De OMNISTAR-
armaturen met koudwitte leds verlichten het parcours optimaal en 
zorgen dat de zichtbaarheid voor de BMX’ers perfect is.

Dankzij het gloednieuwe draadloze Schréder ITERRA-besturingssysteem 
regelen de clubbestuurders met hun smartphone of tablet de 
verlichting bovendien zoals ze zelf willen.
      

    16                      200                 10m
OMNISTAR                                                     Lux                                            masthoogte

BMX’ing Park, Blegny
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Een primeur in België: verlichtingstest op bestaande 
armaturen in Ter Kamerenbos!

Het Ter Kamerenbos is een belangrijk toegangspunt tot Brussel. 
De Brusselse verkeersader wordt gebruikt door auto’s, fietsers en 
voetgangers. Het verkeer is er bijzonder wisselvallig. Daarnaast is het 
een natuurgebied met een rijke biodiversiteit. Het is zinvol om er de 
lichtvervuiling zo veel mogelijk te beperken.

3 maanden lang voerden Sibelga en Schréder een unieke, slimme 
verlichtingstest uit op een deel van de armaturen in Ter Kamerenbos. 
De lichtsterkte van 72 armaturen werd niet langer beheerd met 
een vooraf gedefinieerde programmering, maar met weer- en 
verkeersgegevens die in real time via het internet werden 
verzameld. 

Op basis van die gegevens berekende het systeem Schréder EXEDRA 
de optimale lichtsterkte van elk lichtpunt. Elk kwartier stuurde het 
de nodige aanpassingen door.

Het innovatieve experiment toonde aan dat dynamisch beheerde 
openbare verlichting het mogelijk maakt om extra energie te 
besparen, de lichtvervuiling te verminderen en de weggebruikers een 
even hoog comfort- en veiligheidsniveau te garanderen.

De test opent nieuwe perspectieven. Dynamisch beheerde verlichting 
zou bijzonder interessant kunnen zijn voor gebieden waar de 
verkeersdrukte heel wisselvallig is en moeilijk kan worden voorspeld.

Ter Kamerenbos, Brussel
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De modernisering van de openbare verlichting in de 
provincie Luik gaat verder met IZYLUM!

RESA, de distributienetbeheerder voor energie in de province Luik lanceert 
de ambitieuze uitdaging om zijn volledige openbare verlichtingspark (135.000 
armaturen) in amper 6 jaar te vervangen.

Een van de voordelen van ledarmaturen: de lichtstraal is beter gericht. Zo is 
er minder lichtvervuiling – wat de biodiversiteit bevordert – en wordt het 
veiligheidsgevoel vergroot. Daarnaast verbruiken ze ook minder energie! 
Bovendien geeft de fabrikant 15 jaar garantie op hun werking, terwijl bij de 
oude armaturen heel regelmatig lampen vervangen moeten worden.

Een mooi gebaar voor de planeet en een winnende operatie voor de 
inwoners: 2 prioritaire engagementen voor RESA en Schréder dat de 50.000 
IZYLUM armaturen levert die tussen nu en 2022 op de Luikse wegen worden 
geplaatst.

Bovendien besliste de netbeheerder om een aantal van zijn nieuwe 
armaturen vooraf uit te rusten met connectoren. Daarop kunnen later 
sensoren worden aangesloten die de intercommunale toelaten om de 
openbare verlichting slim te beheren.

« Omdat deze nieuwste generatie ledarmaturen een heel lange levensverwachting 
heeft, lijkt het ons logisch om een voorsprong te nemen en onze armaturen nu al uit 
te rusten met het oog op toekomstige ontwikkelingen. Dat is gezond verstand en het 

maakt deel uit van de toekomstige uitdagingen waarbij RESA betrokken wil zijn. »
Gil Simon - Directeur-generaal van RESA

RESA, Luik
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Theunisbrug, Antwerpen
Onze verlichting maakt de indrukwekkende brug 
veiliger en energiezuiniger én zet ze in de kijker

De Gabriël Theunisbrug ligt over het Albertkanaal in Merksem, in 
de provincie Antwerpen. Met maar liefst 40 miljoen ton vervoerde 
goederen per jaar is het kanaal de belangrijkste waterweg van 
Vlaanderen. 
De oude brug was een knelpunt voor het riviertransport. Als onderdeel 
van de opwaardering van het kanaal besloot De Vlaamse Waterweg om 
de brug te verhogen.

Om de brug te verlichten, zocht De Vlaamse Waterweg een oplossing 
die:
• De veiligheid van gebruikers verzekert;
• Het kunstwerk in de kijker zet met perfect geïntegreerde armaturen;
• Weinig energie verbruikt;
• Het onderhoud van de verlichting tot een minimum beperkt. 

De verschillende armaturen uit het Schréder-gamma met hun aan 
hun omgeving aangepaste fotometrie zorgen dat de verschillende 
soorten gebruikers de brug veilig en comfortabel kunnen oversteken. 
Ze verminderen het energieverbruik, beperken het onderhoud en 
zetten het indrukwekkende kunstwerk in de schijnwerpers.

644                      49                      52                       72
  ILUM MARK                 HANDRAIL                  SCULPLINE 1               SCULPLINE 2
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Onze nieuwe oplossingen

Efficiëntie, flexibiliteit en eersteklas fotometrie voor LED-sportverlichting

ECOBLAST 

ECOBLAST is een reeks hoogwaardige schijnwerpers die zijn ontworpen om het juiste licht te bieden waar, wanneer en hoe het nodig is 
in binnen- en buitensportlocaties.

• 3 tot 6 modules
• Ideale retrofit oplossing
• Geïntegreerde of externe drivers
• Beter licht, minder energie

SCHRÉDER ITERRA 
Bediening van sportverlichting zo eenvoudig als kinderspel!
Schréder ITERRA biedt een complete gebruiks- en installatievriendelijke draadloze besturingsoplossing 
voor sportverlichtingstoepassingen. Het biedt locatiemanagers een robuust, kosteneffectief en 
toekomstbestendig platform. Schréder ITERRA is een mobiel app-gebaseerd systeem en is zeer 
eenvoudig te bedienen.

• Minimale hardware, maximale vrijheid                               • Kosteneffectieve oplossing
• PRESS afstandsbediening voor bediening met één druk op de knop    • Hoogwaardige beveiliging

HANDRAIL 
De beste lichtervaring dankzij ongeëvenaarde prestaties en een naadloze esthetiek

Van nieuwe bruggen tot historische trappen: met HANDRAIL trekt u meer bezoekers aan omdat u fietsers en voetgangers een veilige 
en aangename ervaring bezorgt. Dankzij zijn asymmetrische en symmetrische fotometrische prestaties brengt u het licht dààr waar het 
moet zijn en voldoet het aan alle verlichtingsnormen.

• Naadloze esthetische integratie
• Asymmetrische en symmetrische fotometrische prestaties
• Gelijkmatige verlichting zonder verblinding
• Backlight systeem

SCHRÉDER EXEDRA
Het meest geavanceerde verlichtingsbeheersysteem op de markt die de weg baant naar diepgaande toepassingen in 
een slimme stad
Kunstmatige verlichting maakt al sinds de oudheid deel uit van de stedelijke omgeving. Door de jaren heen is de technologie verder 
ontwikkeld voor betere prestaties. Schréder EXEDRA is een nieuw telemanagement platform voor intelligente openbare verlichting. Het 
berust op open technologie voor naadloze horizontale en verticale IoT-integraties en brengt een nieuwe laag tastbare voordelen die de 
opbrengsten van de investering maximaliseren en nieuwe kansen voor steden creëren.

Nieuwe OWLET IV binnenkort beschikbaar 
op het Schréder EXEDRA platform
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TFLEX
Het allround krachtige tunnel-verlichtings platform

TFLEX biedt geoptimaliseerde, energiezuinige oplossingen voor de verschillende tunnelzones van ingang tot uitgang, rekening houdend 
met alle ontwerpfactoren en verkeersomstandigheden die de veiligheid beïnvloeden.

• Verbeter de veiligheid en het welzijn in tunnels
• Plug–and-Play
• Past zich aan alle tunnelconfiguraties aan  
• Complete oplossing

TFLEX LINE TFLEX BASE

TFLEX MODULE TFLEX COMBI

MASTEN EN UITHOUDERS 
The Perfect Match 

Schréder heeft een breed gamma aan masten en consoles ontworpen om een unieke combinatie met de armaturen te creëren en uw 
omgeving te verbeteren.

Uithouders ANDO Uithouders DIO Uithouders ELAYA Uithouders EQUINOXE Uithouders EVENS

Uithouders  FLO Uithouders ITO Uithouders KEMA Uithouders  KORDA Uithouders LUCEA

Uithouders LUTECIA  Uithouders LYRE Uithouders SOFIA Uithouders ST REMY

Uithouders STYLAGE

Uithouders MILLA

THYLIA masten Uithouders TRESSA Uithouders VECTOR Uithouders YOHO
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Bouw vertrouwen in buitenruimtes

SHUFFLE
De intelligente lichtmast om de uitdagingen van de steden te realiseren
De slimme SHUFFLE kolom is een verbonden, modulaire benadering van stadshardware. Met plug-and-play draaibare modules die 
vooraf gecertificeerde hardware bevatten.

SHUFFLE SOS
De beschermengel van de stad

SHUFFLE Campus
Creëer plaatsen waar mensen 

graag zijn

SHUFFLE Security SHUFFLE Mobility
In beweging voor een emissievrije 

wereld

SHUFFLE Light
Voor eindeloze verlichtingsuitdagingen
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FLEXIA
De familie blijft groeien

FLEXIA is het ultieme modulaire systeem om uw lokale identiteit met uw straatverlichting te versterken.
Dit jaar, breiden we het assortiment nog altijd uit … Reden genoeg om uw creativiteit de vrije loop te laten.

FLEXIA FG

FLEXIA DP

FLEXIA QUERCUS FLEXIA POEME

FLEXIA TOP

Verschillende ontwerpen, vele 
configuraties, één DNA.  Creëer UW 
verlichtingsoplossing die overeenkomt 
met de identiteit van uw stad. 
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Schréder, the extra player on your team
Schréder expertise verbonden met LED technologie voor een uitzonderlijke sportverlichting

Onze specifieke verlichtingsoplossingen maken van sportterreinen binnen en buiten veilige, comfortabele, duurzame en slimme omgevingen. 

Meteen de garantie voor meeslepende ervaringen zowel voor de spelers als voor de bezoekers en operationele voordelen voor de managers van de 
sportclubs.

Onze slimme sportverlichtingsoplossingen voldoen aan de normen om veiligheid, zichtbaarheid en comfort voor iedereen te garanderen, terwijl de 
energie- en onderhoudskosten worden verlaagd. 

Dus ‘Perform, Play, Win’!

PERFORM

Zorg voor de juiste sportverlichting die voldoet aan nationale en internationale normen om veiligheid, zichtbaarheid en comfort te garanderen en 
tegelijkertijd lichtvervuiling te beperken om een donkere lucht en goede relaties met de omwonenden te behouden.
Profiteer van totaaloplossingen, waaronder schijnwerpers, accessoires en besturingssystemen, voor binnen en buiten uw sportfaciliteiten.

PLAY

Upgrade uw sportfaciliteiten snel dankzij onze eenvoudig te installeren, lichte en 
lage EPA, plug & play, schaalbare oplossingen voor nieuwe en bestaande 
infrastructuur.
Pas de verlichting eenvoudig aan de verschillende behoeften van de 
gemeenschap aan met de draadloze ITERRA-app. Creëer nog meer 
denkwaardige en opwindende momenten met dynamische lichtscenario’s.

WIN

Verlaag de kosten dankzij onze energiezuinige en onderhoudsvriendelijke oplossingen zonder concessies te doen aan de lichtkwaliteit, zodat u de 
openingstijden kunt verlengen en nieuwe leden kunt winnen.
De juiste lichtstudie, de modernste optieken en robuuste ontwerpen garanderen de juiste oplossing tegen de juiste prijs en met een lange levensduur.

Geschikte verlichtingsoplossingen naargelang uw behoeften:

ECOBLAST Schréder ITERRA

Bedankt voor uw vertrouwen: 
BMX’ing Park Blegny - Voetbalveld van Slins – Zwembad Center Parcs Terhills
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Industrie : Creëer ‘Environments People Love to 
Work In’
Hervorm uw verlichting in een strategische troef. Onze industriële oplossingen gaan verder dan het verlagen van kosten en een
ecologische voetafdruk; ze helpen om veilige, aangename alsook productieve werkomgevingen te creëren.

Uw Bedrijf
Verbeter de bedrijfsvoering met 
energiezuinige verlichting die de 
bedrijfskosten verlaagt zonder 

afbreuk te doen aan de kwaliteit van 
uw werkomgeving.

Uw Team
Verhoog de productiviteit en motiveer 

uw medewerkers dankzij veilige en 
comfortabele werkomgevingen die aan 

hun behoeften voldoen.

Uw Investering
Maximaliseer ROI met energiebesparing 
tot wel 80%! De lange levensduur van 

onze oplossingen betekent ook minder 
risico’s, minder onderhoud en minder 

storingen.

Uw Omgeving
Bouw een duurzame toekomst met 

innovatieve technologie die de kosten 
verlaagt, de ecologische voetafdruk 

verkleint en de waarde van onroerend 
goed verhoogt.

Uw Beleving
Bespaar tijd en minimaliseer de kosten 

door te vertrouwen op een 
totaalaanbieder om uw binnen- en 

buitenverlichting van A tot Z te 
beheren.

Download onze White Paper voor inspirerende voorbeelden, een goede uitvoering en 
de beste investering te doen.

Robuuste Verlichting voor Zwaar Werk

Werkplekverlichting kan een groot verschil maken voor de veiligheid van de werknemers, de kwaliteit van het product en de winstmarges. 
Ontdek de beste industriële praktijken om uw omgeving te verlichten en zo geld te besparen; om aan uw veiligheidsbehoeften te 
voldoen en om de productiviteit van uw personeel te verhogen.

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robuuste Verlichting voor Zwaar Werk 
Een White Paper over Industriële Verlichting 
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Schréder STUDIO/SIGNATURE  
Uw ideeën tot leven brengen om uw verhalen te vertellen

Schréder staat bekend om zijn brede portfolio aan verlichtingsoplossingen en een breed scala aan opties. Maar soms hebben onze 
klanten specifieke technische vereisten nodig.

Schréder STUDIO - onze eigen ontwerpservice - gaat de uitdaging aan en past functies aan en optimaliseert ze om aan de eigen 
technische voorkeuren en behoeften van onze klanten te voldoen.

Schréder SIGNATURE levert iconische oplossingen om uw stad te verlichten. Ons team van experts kan een armatuur, lichtmast of elke 
andere verlichtingsstructuur ontwerpen om uw ideeën tot leven te brengen, uw unieke karakter te weerspiegelen en uw ruimte te 
verbeteren.
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IZYLUM  
IZYLUM is een veelzijdige, hoogwaardige en energiezuinige LED verlichtingsoplossing

IZYLUM is een range robuuste maar compacte LED armaturen, ontworpen met de focus op eenvoudige installatie en onderhoud.

 005- en Zagha-D4I-
gecertificeerd

Laag energieverbruik Gemakkelijke montage Hoge circulaire score Lage CO²-uitstoot 

IZYLUM helpt  Belgische steden of gemeenten om energie te besparen en minder CO2 uit te stoten.

Sinds het begin van de uitrol in België kunnen we inschatten dat steden en gemeenten de volgende besparingen hebben gerealiseerd:

Wilt u ook uw actie bij uw inwoners promoten?  Aarzel niet om de personaliseerbare communicatiekit te downloaden.
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Après

Dimming 90%

Duurzaamheid 

Duurzaamheid is al generaties lang een onderwerp dat de aandeelhouders van de familie Schréder na aan het hart ligt en dat sterk naar 
voren komt in de missie van ons bedrijf. We hebben deze toezegging onlangs geformaliseerd door een samenhangende, bedrijfsbrede 
duurzaamheidsstrategie.

Dit project, genoemd “Samen voor onze toekomst”, is gestructureerd rond drie assen die de relevante en geprioriteerde SDG’s 
(Sustainable Development Goals) en doelstellingen omvatten: together for our planet, people and community.

Zich duurzaam opstellen tegenover de 
planeet door onze eigen impact op het 
milieu en die van onze klanten te 
verminderen.

Verantwoordelijk zijn tegenover onze 
contactpersonen door het nastreven van 
menselijke ontwikkeling door diversiteit en 
respect voor de rechten van de mens.

Op een verantwoorde manier omgaan met 
de gemeenschap door een positieve 
invloed,dankzij onze oplossingen, te hebben 
op de maatschappij.

“Onze rol als marktleider motiveert ons om deel te nemen aan de 
wereldwijde strijd tegen klimaatverandering en bij te dragen aan 

een respectvolle economische ontwikkeling. We helpen 
gemeenschappen hun grootste uitdagingen het hoofd te bieden 

en de wereld duurzamer te maken. 

                                                                                           ”
                  Werner de Wolf
                   CEO - Schréder 

   20%      80%      20%     80%
minder CO2-uitstoot 

(2022 vs 2018)
nieuwe producten 
hebben Circle Light

 Label

20% vrouwen in 
management (2025)

80% leveringswaarde
conform RBA (2022)
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Brochures  
Digitale tools om inspiratie op te doen.
Blader doorheen onze interactieve en intuïtieve brochures en ontdek er de gedetailleerde informatie over intelligente 
verlichtingsoplossingen.

Interactive 
LED Catalogus

Schréder EXEDRA  
smart managementsysteem

Uw stad 
zo slim als u wilt

Het eerste open en interoperabele 
slimme managementsysteem op de 
markt, zodat u uw slimme stad kunt 
laten groeien zoals u dat wilt. Het is 
ook de eerste die compatibel is met 

uCIFI en TALQ.

Complete verlichtingsoplossingen 
voor veilige, verbonden, aangename 

en duurzame omgevingen.

Complete
verlichtingsoplossingen
Voor veilige, verbonden, aangename en duurzame omgevingen

Verlichtingsoplossingen 
voor de industrie

Tunnelverlichting

Lichtoplossingen
voor industrie
Minimale energie- en onderhoudskosten, maximale veiligheid en comfort

Verander uw verlichting in een 
strategische troef. 

Onze verlichtingsoplossingen creëren 
werkruimten die helder verlicht zijn om 

mensen en productiviteit te stimuleren en 
tegelijkertijd een duurzame toekomst te 

stimuleren.

1

Verlichtingsoplossingen 
voor tunnels en 
onderdoorgangen
Veilige en betrouwbare oplossingen met hoge toegevoegde waarde

Een veilige tunnel is in de eerste 
plaats een goed verlichte tunnel. Onze 

slimme oplossingen zorgen voor 
perfect zicht met een hoog visueel 

comfort tijdens langdurige prestaties 
en een minimale totale 

eigendomskosten.
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SHUFFLE catalogus Schréder STUDIO/SIGNATURE

SHUFFLE
De slimme kolom voor ‘cities people love to live in’

De slimme SHUFFLE kolom tilt 
beleving naar een nieuw niveau op 

openbare en private locaties. 
Ontdek een compleet aanbod aan 

oplossingen.

1

Oplossingen op maat
om uw visie te leveren

Ontdek de verhalen achter enkele 
iconische projecten waarvoor 

Schréder STUDIO het juiste ontwerp 
en de juiste diensten leverde.

Sportverlichtingsoplossingen Focus sport

Sportverlichtingsoplossingen
Schréder, the extra player on your team

Onze slimme sportverlichtingsoplossingen 
voldoen aan de normen om veiligheid, 

zichtbaarheid en 
comfort voor iedereen te garanderen, 

terwijl de energie- en onderhoudskosten 
worden verlaagd. Dus ‘Perform, Play, Win’!

Sports lighting designs
The right light, where, when and how it is needed 

Onze sportverlichting gids beschrijft 
de belangrijkste aspecten waarmee 
rekening moet worden gehouden, de 

Europese normen voor 
sportverlichting en een brede waaier 

van oplossingen voor een efficiënte en 
doeltreffende verlichting die aan uw 

behoeften voldoet.
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De ontmoeting  
Na een periode van virtuele vergaderingen keken we ernaar uit om jullie face-to-face te mogen ontmoeten.

Municipalia
30/09 en 01/10

fotometrische stage
07/10 en 08/10

             Tedewest
             25/11

AES
14/10

IBE - BIV
21/10
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Heldere mensen 

Voornaam: Nicky

Naam: Tempels

Functie: Internal Sales

“Geniet van het leven, en 
maak het beste van wat op 
je afkomt”

Voornaam: José

Naam: Cordova Alvear 

Functie: Field Application 
Engineer 

“Verken de verschillende 
oplossingen om het goede 
antwoord te verkrijgen”

Voornaam: Alexandra

Naam: Jakobs

Functie: Marketing & 
Communication Assistant

“De waarheid bevindt zich in 
de eenvoud”

Een bedrijf wordt gedefinieerd door de mensen die er hun talent in investeren.

We hadden het genoegen om 3 nieuwe collega’s te verwelkomen in 2021.
Wij wensen ook het allerbeste voor Mustapha, die dit jaar een nieuwe uitdaging binnen de onderneming heeft aanvaard.

Voornaam: Mustapha

Naam: Elkabir

Functie: Field & Quality 
Technician 

“Het leven is echt de moeite 
waard”

Hoewel Schréder een wereldwijd bedrijf is met een 
aanwezigheid in 70 landen, liggen onze wortels in Luik 
en hebben we een sterke geschiedenis in het werven 
van lokaal talent.

Molly Hermans werkt in Application Development en 
gebruikt haar 3D-ontwerpvaardigheden om klanten te 
helpen bij het creëren van hun ideale 
verlichtingsoplossing.

Molly kwam bij Schréder BE in oktober 2019 en werkt 
momenteel aan projecten in heel België.

Gepassioneerde teams vormen het hart van ons bedrijf. Spotlight op Molly Hermans, Applications Designer bij Schréder BE.
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#life@schréder #teambuilding

Team building
Na maanden van telewerken is het tijd om elkaar terug te zien! 

Een geslaagde outdoor-teambuilding en een team dat blij is om eindelijk weer bij elkaar te zijn.

Neem contact met ons 

Schréder BE S.A./N.V.
Exploitatiezetel:  
Puursesteenweg 333 I 2880 Bornem | Tél : 03 890 66 66 | info-be@schreder.com

Maatschapelijke zetel:  
Rue du Tronquoy 10 | 5380 Fernelmont | Tél : 081 24 95 00 | info-be@schreder.com

www.schreder.be

Edition 2019

Fernelmont Bornem
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