
‘Onze specialismes
gaan
hand in hand’

belangrijk, maar ook de uitstraling. 
Zo bekleden we het dempende 
materiaal met textiel covers die 
geleverd kunnen worden in alle 
denkbare stoffen, kleuren en 
opdrukken. Aansluitend bij de 
huisstijl van een bedrijf, of een 
grafische voorstelling die een 
beleving in een ruimte creëert. 
Mocht de huisstijl veranderen of de 
afbeelding aan vervanging toe zijn, 
dan kun je de covers eenvoudig 

DE LEVERanCIER

Markt VISIE

Het verbeteren van comfort voor 
ieder interieur, dat is waar Pillen 
Products voor staat. Het bedrijf  
bedenkt, ontwikkelt en produceert 
innovatieve en creatieve ideeën die 
resulteren in akoestische-, infrarood- 
en LED-lichtoplossingen die functio-
neel en stijlvol zijn. 

Een kijkje in de keuken van het 
familiebedrijf leert dat Pillen niet in 
één woord is samen te vatten. Het 
bedrijf dat in 1956 als toeleverancier 
in de metaalbewerking startte, is de 
afgelopen decennia doorgegroeid in 
het aanbieden van innovatieve 
productoplossingen. “De focus ligt 
hierbij op interieurbeleving en 
–comfort”, vertelt Anneke van 
Ommen, werkzaam bij Pillen. 

akoEStIEk En bELEVIng
PR-Runner is het merk dat zich 
specialiseert in akoestische oplos-
singen en interieurbeleving. “Denk 
aan het gebruik van mobiele wan-
den, akoestische wandpanelen, 
plafondelementen en wanden 
tussen bureaus”, licht Van Ommen 
toe. Hoewel dat vanzelfsprekend 
klinkt, weet Pillen hier een verras-
sende draai aan te geven. “De 
oplossing van het probleem is 

verwisselen zonder dat je een heel 
nieuw product hoeft aan te 
schaffen.”

InSpELEn op bEhoEftE
Ook het merk Heat Fun, dat infra-
roodverwarming levert, werkt 
product overstijgend. “Iedereen 
kent de eeuwige discussie op 
werkplekken. De een heeft het 
warm, terwijl het voor de ander fris 
is door bijvoorbeeld aircosystemen.” 
Dat is niet nodig, volgens Van 
Ommen. “Onze elektrische infra-
roodpanelen zijn energiezuinig en 
plaats je op plekken waar behoefte 
is aan verwarmen. Dat kan in 
werksituaties vanaf de vloer zijn, 
zodat je via je voeten en benen je 
hele lichaam verwarmt of juist van 
boven, wat ergonomisch gezien 
voordelen oplevert omdat het koude 
handen, spierspanningen en nek-
klachten voorkomt. Het unieke van 
dit product is bovendien dat de 
infraroodverwarmingen ook met 
LED verlichting gecombineerd 

pillen prOducts

‘Doordat we alles zelf 
produceren, zijn we erg 
flexibel’

‘De oplossing van 
het probleem is 
belangrijk, maar ook de 
uitstraling.’

Akoestiek en infrarood verwarming in één

Taglumo O-line design LED armatuur boven vergadertafel

Zwart wit afbeelding met infraroodverwarming uitstraling

Taglumo X-line functionele LED 
verlichting in werkplaats

kunnen worden, de zogenoemde 
HeatFun Comfortpanels.”

SChaDuwVRIjE 
LED-LampEn
Net als bij verwarmen, valt er veel 
meer uit verlichting te halen als je 
het doet op de plekken waar de 
behoefte bestaat. Merk Taglumo 
ontwikkelt en produceert schaduw-
vrije LED-armaturen en denkt na 
over de toepassing hiervan in de 
praktijk.  “Waarom zou je hele 

productiehallen of werkplekken 
verlichten terwijl je de punten die je 
beter zou moeten uitlichten 
onderwaardeert?”
Van Ommen noemt veiligheid en 
productiviteit als voorbeelden in 
industriële- en utiliteit omgevingen. 
“Neem een machinewerkplek die 
niet goed wordt uitgelicht. Als 
medewerkers daardoor werkzaam-
heden niet naar behoren kunnen 
uitvoeren, kunnen er onveilige 
situaties ontstaan. Tegelijkertijd 

speelt de lichtkleur van een LED-
armatuur een belangrijke rol. Van 
helder licht wordt een persoon 
bijvoorbeeld productiever.” Warme 
lichtkleuren worden vaak aanbevo-
len en ingezet in ruimtes waar 
behoefte is aan sfeer. “Omdat ieders 
lichtbehoefte anders is, denken we 
graag mee met klanten en architec-
ten om samen tot een optimale 
lichthoeveelheid te komen. Zo kijken 
we welke daglichtcomponenten er 
aanwezig zijn, hoe de ruimte 
eruitziet en hoeveel licht iemand wil 
creëren.” 
Ook voor design is een belangrijke 
rol weggelegd bij Taglumo. 
“Doordat we alles zelf produceren 
zijn we erg flexibel en kunnen we 
lampen in alle formaten en vormen 
bouwen. Zo hebben we laatst voor 
een bedrijf een lamp van drie bij 
dertien meter gemaakt. Maar ook 
een cirkel- of ovaalvormige LED-
lamp is geen probleem, alle custom 
made oplossingen zijn mogelijk.”

DRIE EEnhEID
Hoewel de drie merken elk hun 
eigen specialisme hebben, gaan ze 
ook vaak hand in hand. Zo kan een 
akoestisch plafond tegelijkertijd een 
infraroodpaneel zijn, gecombineerd 
met een LED-lamp. “Een klant 
informeerde onlangs naar de prijs 
van een infraroodpaneel omdat er 
een ruimte in een pand was waar 
geen verwarming aanwezig was. 
Tijdens een brainstormsessie met 
hem, bleek het om een achthoekige 
ruimte te gaan met akoestische 
problemen en waar geen verwar-
ming of verlichting aanwezig was. 
Samen zijn we tot een oplossing 
gekomen. Het eindproduct is een 
multifunctioneel achthoekig plafond-
element met geluidsabsorberende 
materialen, infraroodverwarming en 
LED-verlichting die geïntegreerd is 
in het interieur van de ruimte. Een 
mooi voorbeeld van een van de vele 
producten waarbij Pillen Products 
van idee tot realisatie als partner 
optreedt.”


