Because a

comfortable
workspace simply
works better.

productivity
& comfort

Alles voor een

comfortabele
werkplek.

Veel mensen brengen een groot deel van hun leven door
op hun werk. Geen gek idee dus om te investeren in een
comfortabele, aantrekkelijke werkplek. Die investering
verdient zich bovendien al snel terug. Hoe? Door meer
productiviteit, minder verzuim, minder energieverbruik, en
bovenal: meer werkplezier. Wij zijn Pillen Productivity &
Comfort, voor een gezonde en uitnodigende werkomgeving.

Van engineering tot eindproduct

Licht, warmte en akoestiek

Inspiratie opdoen

De meest gehoorde klachten over professionele ruimtes gaan over licht,

Wilt u onze producten bekijken en inspiratie opdoen? Dat kan in

temperatuur en akoestiek. Pillen heeft drie product typen ontwikkeld die

onze showroom in Lichtenvoorde. Ook komen we graag met onze

hiervoor een oplossing bieden: Taglumo® (LED-verlichting), HeatFun®

showroombus langs voor een demonstratie. Onze ontwerpers denken

(individuele infraroodverwarming) en PR-Runner® (akoestiek en

graag mee met een oplossing die past bij uw ruimte. Dankzij de

interieurbeleving). U kunt de oplossingen los inzetten of ze combineren

3D-presentatie krijgt u vooraf een waarheidsgetrouw beeld van het

in een geïntegreerd totaalconcept of -product.

ontwerp.

Bij Pillen ontwikkelen, ontwerpen en produceren we alle producten
in onze eigen fabriek in Nederland. Als volwaardig werkplekspecialist
hebben we het gehele proces – van engineering tot eindproduct – dus in
eigen handen. Hierdoor kunnen we de producten eenvoudig aanpassen
aan uw wensen en krijgt u echt maatwerk. Daag ons uit en we zullen u
verbazen!

Kwaliteit en design
Voor onze producten gebruiken we alleen de beste materialen. Het
resultaat? Perfecte lichtintensiteit, optimale warmte-efficiëntie en een
uitstekende geluiddemping waar dat nodig is. Comfort en duurzaamheid
staan daarbij altijd voorop. Omdat een mooie werkplek inspireert,
besteden we natuurlijk ook veel aandacht aan het design van onze
producten. Zo maakt u van uw interieur een echte eyecatcher.
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Waarom Pillen
Productivity & Comfort?
•
•
•
•
•

Alles voor een comfortabele werkplek
Geïntegreerd plan voor licht, temperatuur en akoestiek
Hoogwaardige materialen
Onderscheidend design
Altijd een oplossing op maat

lighting
solutions

Taglumo®

aangenaam
licht.

Licht speelt een cruciale rol bij de beleving van het interieur.
Met Taglumo® LED-verlichting geeft u uw professionele
ruimtes een stijlvolle en opvallende uitstraling. De intensiteit
van Taglumo® is vergelijkbaar met die van daglicht: natuurlijk
licht waarbij iedereen zich prettig voelt. Uw medewerkers
kunnen zich daardoor beter concentreren. Dat verhoogt de
productiviteit, de veiligheid én het werkplezier.

Maatwerk

Hogere intensiteit

Wat is uw lichtplan?

Taglumo® LED-verlichting heeft een veel hogere intensiteit en efficiëntie

Goed licht begint met een doordacht lichtplan. Onze lichtspecialisten

(Lumen per Watt) dan traditionele verlichting zoals tl-verlichting. Het

denken graag met u mee over een passend plan voor uw gehele ruimte.

De LED-armaturen van Taglumo® zijn in verschillende modellen
beschikbaar: ovaal, rond, vierkant, rechthoekig... Heeft u speciale wensen
qua materiaalkleur, maat, lichtkleur, lichtverdeling of andere kenmerken?
Of wilt u dat we samenwerken met uw architect of projectinrichter? Alles
is mogelijk: wij zoeken altijd een oplossing
op maat.

licht is nagenoeg schaduwvrij en wordt gelijkmatig verdeeld. Taglumo®
heeft een zeer functioneel ontwerp. De LED-armaturen zijn licht, hebben
een stevige ophangconstructie en voeren de minimale warmte op een
effectieve wijze af.

Strak design
Taglumo®-verlichting zorgt voor een prettige sfeer en accentueert uw
interieur op een subtiele manier. Van kantoor tot showroom en van
industriële ruimte tot behandelkamer: alles baadt in een aangenaam
licht. De lampen hebben een strak, industrieel design en lichten de
werkplek perfect uit. Doordat u alleen verlicht waar dat nodig is, gebruikt
u bovendien minder energie dan wanneer de ruimte volledig verlicht
wordt.
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Waarom Taglumo®?
•
•
•
•
•
•

Natuurlijk, aangenaam licht
Verbetert de concentratie en productiviteit
Maakt het mogelijk om schaduwvrij te werken
Strak design
Efficiënt energiegebruik
Altijd een oplossing op maat

heating
solutions

HeatFun®

prettige
temperatuur.
De één werkt het liefst naast een open raam, de ander trekt een
extra dikke trui aan. Wat iemand ‘lekker warm’ vindt, verschilt
per persoon. Koude voeten, armen, vingers of een koude rug
of nek zijn vervelend en ongezond. Met HeatFun® infrarood
verwarming past u de temperatuur per werkplek aan, zodat
iedereen zich prettig voelt.

Welke oplossing kiest u?
Kiest u voor een plafondelement, wandpaneel of een staand model?
Wat te denken van een wandpaneel dat tegelijkertijd fungeert als
afscheiding, of een wand met verschuifbare warmte-elementen?
De panelen zijn – standaard of optioneel – te bedienen met een
afstandsbediening. Al onze producten zijn plug-and-play, maar we
bieden tevens de mogelijkheid de producten door een erkend installateur

Natuurlijke warmte

aan te laten sluiten op de bestaande elektra. Met een oplossing op maat

Infrarood staat bekend als een behaaglijke, natuurlijke en gezonde

verwarmt en verlicht HeatFun®, daar waar de behoefte ontstaat.

warmtebron. Gevoelsmatig is infrarood vergelijkbaar met de zon.
Het verbetert de bloeddoorstroming en zorgt voor ontspanning. Doordat

Individuele look

infrarood direct de persoon – en niet de lucht in de ruimte – verwarmt,

Uw HeatFun®-paneel kan bespannen worden met een textielcover

ontstaat er bovendien geen ongezonde lucht- en stofcirculatie.

waarvan u zelf de opdruk bepaalt. Uiteraard kunt u ook kiezen voor onze
voorgedrukte covers. De covers zijn gemakkelijk te verwisselen en

Energie-efficiënt

hebben een akoestisch effect. Ze zorgen bovendien voor optimale

HeatFun® zorgt snel en op efficiënte wijze voor een aangename warmte.

veiligheid.

U koppelt de verwarming bijvoorbeeld in de vorm van een paneel aan
de afzonderlijke werkplek. Van de energie wordt ruim 95% omgezet in
voelbare warmte. Met HeatFun® kan de centrale warmtevoorziening een
paar graden lager, waardoor u netto energie kunt besparen en leidt tot
een vermindering van CO2-uitstoot.

Waarom HeatFun®?
•
•
•
•
•

www.pillen.eu

Individuele warmteregeling per gebruiker
Gevoelsmatig vergelijkbaar met de zon
Verwisselbare textielcovers met uw eigen design
Bevordert de gezondheid
Altijd een oplossing op maat

acoustic
solutions

PR-Runner®
Goede akoestiek,
unieke interieurbeleving.
Galm, echo, een holle klank of gewoon te veel auditieve
prikkels: niets is zo storend als geluidsoverlast. Een goede
akoestiek is een voorwaarde voor een prettige beleving van de
omgeving. PR-Runner® biedt voor elke ruimte akoestische
oplossingen op maat. Dé kans om bovendien de uitstraling
van uw interieur naar een hoger niveau te tillen.

Sfeerbepaler
Een sterk beeld heeft een enorme impact op de uitstraling van uw
interieur. Zo is een (akoestische) fotoachterwand dé sfeerbepaler in een
grote ruimte zoals een ontvangsthal. De naadloze wanden kun je met een
vochtige doek afnemen, ideaal voor zorginstellingen. Daarnaast kunnen
de textielwanden worden uitgewassen. Losse fotopanelen zijn een ideale
manier om onderdelen van de ruimte op een aantrekkelijke manier van

Akoestiek

elkaar scheiden. Genoeg van het uitzicht? De afbeeldingen zijn

Met de schermen, panelen, plafondelementen en mobiele wanden van

eenvoudig te verwisselen.

PR-Runner® dempt u het geluid in uw (werk)omgeving effectief.
Tegelijkertijd verbetert u hiermee de interieurbeleving. Bijvoorbeeld

Akoestisch concept

door de privacy binnen de ruimte te vergroten, diepte te creëren of de

Kantoor, callcenter, leslokaal, vergaderruimte, receptie of

ruimte op te delen in compartimenten.

behandelkamer: elke ruimte heeft zijn eigen gebruik. Onze akoestische
en grafische ondersteuners denken graag met u mee over de perfecte

Eigen keuze, eigen stijl

indeling van uw ruimte qua geluid en beleving.

U kunt kiezen uit veel verschillende schermen en wanden, vast of
verplaatsbaar. Een deskdivider dat aan een bureau is gekoppeld, een
mooie afwerking van een archiefkast of een stijlvol plafondelement:
alles is mogelijk. Door zelf uw materialen, maten, stoffering en frames
te kiezen, geeft u uw PR-Runner®-product moeiteloos uw eigen stijl.

Waarom PR-Runner®?
•
•
•
•
•
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Verbetert de akoestiek
Verbetert de uitstraling van uw ruimte
Eigen verwisselbare print
Hoogwaardige materialen
Altijd een oplossing op maat

productivity
& comfort

De ideale combinatie:

licht, temperatuur
en akoestiek.
Wilt u een optimale (werk)omgeving creëren? Dan spelen alle
aspecten van de ruimte een rol: temperatuur, licht én
akoestiek. In een aantal producten combineert Pillen de
verschillende kwaliteiten van Taglumo®, HeatFun® en PRRunner®. Wij kijken graag integraal naar uw specifieke situatie.
Een totaaloplossing is meestal efficiënter dan een optelsom van
deeloplossingen!

Geluiddempende verwarming
Ook HeatFun®-oplossingen zijn mooi te combineren met de oplossingen
van PR-Runner®. Dat resulteert bijvoorbeeld in plafondelementen met
een dempende werking en infraroodverwarming. Bouwkundige muren
die koud aanvoelen, kunnen we voorzien van een (dempend) verwarmd
wandelement.

Totaalconcept: voor een integrale oplossing
Warmte meets licht

Elke ruimte kent zijn eigen dilemma’s op het vlak van licht, geluid en

Een plafondpaneel dat infraroodwarmte en LED-verlichting combineert:

akoestiek. Onze experts denken graag creatief met u mee over een

dit revolutionaire systeem vindt u nergens anders ter wereld.

totaaloplossing die past bij uw wensen. Zoals een achthoekig

Temperatuur en/of licht stelt u met één druk op de afstandsbediening in.

plafondelement dat verlicht, verwarmt én geluid dempt. Op de juiste

Standaard is een solovariant het zogenaamde Comfortpanel verkrijgbaar,

plek, met de juiste reikwijdte. Een oplossing die functionaliteit, comfort

maar wij maken uw oplossing graag op maat.

en interieurbeleving vloeiend met elkaar combineert: daar maakt u
indruk mee.

Akoestische verlichting
Wilt u de ruimte verlichten en tegelijkertijd de akoestiek verbeteren?
Voor iedere situatie bieden wij een passende akoestische lichtoplossing.
Denk bijvoorbeeld aan een geluiddempende LED-lamp aan het plafond,
ideaal voor een speciale concentratieruimte of wachtkamer.
Met PR-Runner® en Taglumo® maken we ook grote LED-fotowanden,
met en zonder geluiddempende functie. Door de hoge lichtopbrengst
onder meer geschikt om foto’s een extra dimensie te geven.
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Waarom combineren?
•
•
•
•
•

Innovatieve combinaties
Integraal concept voor uw ruimte
Efficiënt en duurzaam
Eén adres voor drie topmerken
Altijd een oplossing op maat

lighting
solutions

Pillen Productivity & Comfort
Nijverheidsstraat 9
7131 PA Lichtenvoorde
+31 (0) 544 - 398 810

Pillen Productivity & Comfort is onderdeel van de Pillen Group.
Pillen bestaat sinds 1956 en is begonnen als specialist in de
metaalbewerking. Tegenwoordig bieden we een veel groter scala
aan innovatieve producten, waarvan Taglumo®, HeatFun® en
PR-Runner® slechts enkele voorbeelden zijn. We hebben
bijvoorbeeld ook een eigen lijn voor kassameubelen en balies:
Pillen Checkout Systems. Pillen is gevestigd in het Achterhoekse

heating
solutions

Lichtenvoorde en bedient van daaruit een internationale markt
met hoogwaardige oplossingen.

Pillen Group
Postbus 75
7130 AB Lichtenvoorde
+31 (0) 544 - 390 000
info@pillen.eu

acoustic
solutions
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