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PROFESSIONELE 
VERLICHTINGSOPLOSSINGEN
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ETAP is een onafhankelijk Europees bedrijf, opgericht in Antwerpen in 1949. Wij realiseren energie

zuinige verlichtingsoplossingen voor elke professionele omgeving, van kantoorgebouwen over 

ziekenhuizen en onderwijsinstellingen tot industriële werkplaatsen. ETAP ontwikkelt en produceert 

eigen armaturen en systemen, zowel algemene verlichting als noodverlichting. We ondersteunen de 

klant van a tot z met een uitgebreid aanbod aan diensten.

VERLICHTING
ETAP beschikt over een compleet gamma verlichtingsarmaturen. Met reflectoren, met diffusoren en 

met lenzen. Met led of fluorescentielampen. Van standaard armaturen tot oplossingen op maat. 

Energiezuinigheid staat steeds centraal.

NOODVERLICHTING
We hebben oplossingen voor alle omgevingen. Zowel autonome armaturen als centrale batterij

systemen, naast systemen voor beheer van noodverlichtingsinstallaties. Talrijke designprijzen 

illustreren onze passie voor design en afwerking. Betrouwbaarheid staat steeds centraal, zodat uw 

noodverlichting in geval van nood ook echt functioneert.

VERLICHTING VOOR  
MENSEN OP HET WERK
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LICHTREGELSYSTEMEN
Onze lichtregelsystemen zijn gericht op het creëren van flexibiliteit in uw gebouw en het 

minimaliseren van uw energieverbruik. Onze specialisten stellen u een oplossing op maat voor en 

staan u bij van planning tot realisatie.

DIENSTEN
ETAP biedt een ruim aanbod van diensten: installatie, implementatie, configuratie, indienststelling, 

onderhoud... Zo zorgen we ervoor dat uw installatie steeds optimaal functioneert – ook lang na 

de oplevering. 
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ENERGIE 
BESPAREN
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Wereldwijd gaat ongeveer 20% van het totale energieverbruik naar verlichting. Afhankelijk 

van het type gebouw en de activiteit kan dat cijfer nog oplopen. Verlichting heeft dan ook een 

erg groot besparingspotentieel. En net die energiezuinigheid is voor ETAP een prioriteit bij de 

ontwikkeling van verlichtingsoplossingen.

EXCELLENT LIGHTING, SAVING ENERGY
Bij ETAP zetten wij onze knowhow in om het gewenste verlichtingsniveau te bereiken met 

een minimum aan geïnstalleerd vermogen. Dat is mogelijk dankzij de hoge rendementen, het 

doordacht optisch ontwerp en de uitgekiende inplanting van de armaturen. Geavanceerde 

lichtregelsystemen zorgen er dan weer voor dat op iedere plaats en op ieder moment het juiste 

verlichtingsniveau aanwezig is. Niet meer en niet minder.

DE MEEST ENERGIEZUINIGE OPLOSSING
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ENERGIEZUINIGHEID PROMOTEN
Energiezuinige verlichting is onze kernactiviteit. We werken daarom actief mee aan het 

GreenLightprogramma van de Europese Commissie, waarmee bedrijven en overheden worden 

aangemoedigd om hun gebouwen energieefficiënt te verlichten. Als Main GreenLight Endorser 

hielp ETAP al tientallen bedrijven om GreenLight Partner te worden. Als Partner bespaart u op 

uw energiekosten, terwijl u toch zorgt voor een goede verlichtingskwaliteit en voor prettige 

werkomstandigheden.
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VERLICHTING 
VOOR MENSEN
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Verlichting is cruciaal om een aangename, productieve en veilige werkomgeving te creëren. 

Onze verlichtingsoplossingen combineren comfort met een perfecte architecturale integratie.

COMFORT MAXIMALISEREN
Goede verlichting maakt de werkplek comfortabel. Het verlichtingsniveau moet aangenaam 

zijn, perfect aangepast aan de werkplek, aan de ligging in het gebouw, aan het tijdstip en de 

omstandigheden en aan de persoonlijke voorkeur van de gebruikers. Ze zorgt voor een goede 

contrast en kleurweergave en voorkomt storende verblinding. 

VERLICHTING VERSTERKT ARCHITECTUUR
De ETAPspecialisten stellen u een verlichtingsontwerp voor dat de architectuur van uw gebouw 

versterkt. Onze oplossingen – zowel voor algemene verlichting als voor noodverlichting – laten zich 

naadloos integreren in elke omgeving. De hoge graad van afwerking geeft uw gebouw meerwaarde.

MOOI, COMFORTABEL EN VEILIG
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VEILIGHEID VERZEKEREN
Goede verlichting maakt het gebouw veiliger. Overal in het gebouw moet de verlichtingssterkte 

aangepast zijn aan de aard van de activiteiten. Goede (nood)verlichting maakt de plek overzichtelijker, 

zodat mensen er veiliger zijn en zich ook veiliger voelen. In noodsituaties verzekert betrouwbare 

noodverlichting een veilige evacuatie van alle gebruikers.
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PARTNER 
IN VERLICHTING 
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ETAP zet de wensen van de klant voorop. Dankzij onze professionele aanpak, onze flexibiliteit en 

onze servicegerichte organisatie maken we die wensen waar.

ONZE VERKOPERS ZIJN ADVISEURS
Onze verkopers zijn in de eerste plaats adviseurs en perfect opgeleide verlichtingsspecialisten. 

Ze overlopen met u uw wensen en behoeften en op basis daarvan werken ze met onze studiedienst 

een verlichtingsplan uit dat aan uw verwachtingen beantwoordt.

ELKE OPDRACHT IS EEN PROJECT
Ook na de bestelling is ETAP geen leverancier maar een partner. We behandelen elke opdracht als 

een project. We ondersteunen de klant van het begin tot het einde, van eerste gesprek tot finale 

oplevering. 

SAMEN DE BESTE  
OPLOSSING UITWERKEN
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FLEXIBEL IN MAATWERK
We ontwerpen en produceren onze armaturen en systemen zelf en zijn dus perfect geplaatst om 

oplossingen op maat uit te werken. Een belangrijk voordeel: bij renovaties kunnen we daardoor 

rekening houden met de bestaande situatie. Bij nieuwbouwprojecten kunnen we perfect inspelen 

op de wensen van architect en ingenieur.

EEN SERVICEGERICHTE ORGANISATIE
Verlichtingssystemen functioneren het best als ze juist zijn geconfigureerd en goed worden 

onderhouden. Deze zorg kunnen we van u overnemen. Wij helpen u bij het in dienst nemen van 

uw (nood)verlichting of lichtregelsysteem. Na oplevering kunnen we het periodieke onderhoud 

op ons nemen.

ETAP  17



18  ETAP 



INNOVATIE 
ZIT IN ONS DNA
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ETAP investeert sterk in technologische knowhow en innovatie. Met één doel voor ogen: onze 

klanten de best mogelijke verlichtingsoplossingen bieden.

INVESTEREN IN INNOVATIE
ETAP heeft een eigen Research & Developmentafdeling en investeert ongeveer 7% van haar 

jaarlijkse omzet in onderzoek en ontwikkeling. We werken geregeld samen met universiteiten, 

hogescholen, onderzoekscentra en andere kennisinstellingen. Door nauwe samenwerking met 

onze klanten weten we perfect wat er leeft in de markt. Dit is voor ons het uitgangspunt voor 

innovatieve verlichtingsoplossingen die beantwoorden aan concrete noden.

KENNIS EN EXPERTISE DELEN
We willen onze kennis delen met klanten. Dat begint al bij het advies tijdens het verkoopproces. 

We publiceren geregeld nieuwsbrieven, brochures en technische dossiers over actuele thema’s in 

de verlichtingstechniek. Bezoekers aan ons Lichtpaviljoen kunnen in de praktijk ervaren hoe juiste 

verlichting en noodverlichting bijdragen aan het verwezenlijken van hun bouwplannen.

K4, de eerste signalisatie  
met oledtechnologie

EEN LANGE TRADITIE IN INNOVATIE
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DESIGN ALS INNOVATIE
ETAP doorbreekt regelmatig de conventies op het vlak van vormgeving van verlichtingsarmaturen. 

Onze zin voor creatieve vormgeving en aandacht voor detail en afwerking leverden ons tal van 

design awards op.

INNOVATIE DOOR KENNIS
ETAP beheerst zelf alle cruciale stappen in het tot stand komen van verlichtingsarmaturen en 

systemen: gesofisticeerde ontwerptechnieken, moderne labo’s en een breed spectrum van 

productieprocessen (van metaalbewerking tot printplaatbestukking). Deze grondige kennis bouwen 

we continu verder uit in samenwerking met gespecialiseerde partners. Zo kunnen we innovatieve 

ideeën snel en efficiënt in concrete producten omzetten.
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DUURZAAM 
ONDERNEMEN 
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ETAP draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. Dat uit zich in al onze activiteiten, van ons ISO 

14001gecertificeerd milieuzorgsysteem tot een doorgedreven aandacht voor de kwaliteit van onze 

installaties en verlichtingsoplossingen.

AANDACHT VOOR MILIEU IN ALLE ACTIVITEITEN
Al van bij de oprichting van ETAP, in 1949, hadden de aandeelhouders oog voor de duurzaamheid 

van onze activiteiten. Ons engagement voor mens en milieu is vandaag sterker dan ooit. Dankzij ons 

ISO 14001certificaat zit aandacht voor het milieu bovendien in al onze bedrijfsprocessen ingebed, 

van productontwerp tot afvalverwerking. Tweejaarlijks publiceren we een duurzaamheidsrapport, 

opgesteld volgens de internationale GRIrichtlijnen.

MET OOG VOOR MENS EN MILIEU

ETAP beschikt over  
het ISO14001 en  
ISO9001certificaat.
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KWALITEIT VERSTERKT DUURZAAMHEID
Een doorgedreven aandacht voor kwaliteit zorgt voor langdurig betrouwbare verlichtingsinstallaties 

die het energieverbruik laag houden en de milieuimpact klein. Ook dat is duurzaamheid. ETAP heeft 

een eigen laboratorium met tal van meetopstellingen die helpen om de prestaties van componenten 

en armaturen te optimaliseren. Al onze oplossingen worden grondig getest, om zeker te zijn dat we 

kunnen waarmaken wat we beloven.

ETAP heeft een laboratorium 
met verschillende proef en 
meetopstellingen.
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DICHT BIJ 
ONZE KLANTEN 
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Als Europees verlichtingsbedrijf streven we naar organische groei die vertrekt vanuit een 

intensieve dienstverlening aan onze klanten.

ETAP telt meer dan 500 werknemers in meer dan tien landen. De productie gebeurt hoofdzakelijk 

in de hoofdzetel in Malle (België). Overal waar ETAP actief is, hebben we een eigen verkoopsteam 

met technisch onderlegde adviseurs. Daardoor staan we dicht bij onze klanten en kunnen we 

flexibel inspelen op uw noden en verwachtingen. Naast 11 kantoren in Europa en de Verenigde 

Arabische Emiraten hebben we via onze Exportafdeling in Malle een wereldwijd en steeds 

uitbreidend distributienetwerk. 

KLANTGERICHTE  
VERLICHTINGSSPECIALIST
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België + Luxemburg

Nederland

Frankrijk

Italië

Portugal

Spanje

Duitsland

Zweden

Polen

UK

Verenigde Arabische Emiraten
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TOEPASSINGEN 
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OVERHEID
Mediatheek, Terrasson  Frankrijk

SCHOLEN EN OPLEIDINGEN
Hogeschool, Aschaffenburg  Duitsland 

KANTOREN EN BANKEN
Solarwind, Windhof  Luxemburg
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INDUSTRIE
Mechelse veilingen, St. KatelijneWaver  België

TRANSPORT & LOGISTIEK
 Station, Bilbao  Spanje

GEZONDHEIDSZORG
 UMC Radboud, Nijmegen  Nederland
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REFERENTIES

KANTOREN
Ernst & Young, België

E.ON, Duitsland

M&M Forgings, Italië

Regent Palace, GrootBrittannië

Dubai Chamber of Commerce and Industry, 

Verenigde Arabische Emiraten

Garrigues, Spanje

Unilever, Nederland

Airbus Toulouse, Frankrijk

MaxPlanckInstituut, Duitsland

Ericsson, Zweden

Zlote Tarasy, Polen

Procter and Gamble, Zuid Afrika

Norfin, Portugal

BANKEN
ING Brussel, België

Dexia, Luxemburg

ABN AMRO, Nederland

Dresdner Bank, Duitsland

Banque de France, Frankrijk

Bank of America, GrootBrittannië

Banco de España, Spanje

BANIF, Portugal

Fortis, België/Nederland

Postbank, Duitsland

Banco Santander, Spanje

Svenska Handelsbanken, Zweden

Bank of England, GrootBrittannië

OVERHEID
NMBS/SNCB, België

Cité Judiciaire, Luxemburg

Ministerie van Defensie, Nederland

Landwirtschaftsministerium, Duitsland

Renfrew County Council HQ, GrootBrittannië

Generalitat de Catalunya, Spanje

CCDRLVT, Portugal

London Metropolitan Police, GrootBrittannië

Parliament Building, ZuidAfrika

Ministère de l’Ecologie, Frankrijk

Brandenburgischer Landtag, Duitsland

Court House Malmö, Zweden

Campus da Justiça de Lisboa, Portugal

INDUSTRIE
Johnson & Johnson, België

Heineken, Nederland

Continental Teves, Duitsland

Caterpillar, Frankrijk

Eli Lilly Pharmaceuticals, GrootBrittannië

Eurocopter, Spanje

Gestamp, Portugal

Volkswagen, Duitsland

General Motors, België

Toyota, België/Frankrijk/Spanje

Hansen Transmissions, België/India/China

United Biscuits Scotland, GrootBrittannië

CocaCola, Frankrijk/Spanje/Duitsland

34  ETAP 



TRANSPORT EN LOGISTIEK
Luxairport, Luxemburg

TNT, Nederland

Deutsche Post, Duitsland

BAA Heathrow and Gatwick Airports, GrootBrittannië

Dubai Airport, Verenigde Arabische Emiraten

Schiphol, Nederland

Centraal Station Antwerpen, België

P&O Gateway, België

RATP, Frankrijk

Neckermann, Duitsland

Airport Cairo, Egypte

Bus Terminal Malmö, Zweden

Tunel do Rossio, Portugal

SCHOLEN EN OPLEIDINGEN
KU Leuven, België

Universiteit Utrecht, Nederland

HumboldtUniversität, Duitsland

Haberdashers (St. Pauls), GrootBrittannië

Universidad SEK, Segovia, Spanje

Inst. Superior de Engenharia Porto, Portugal

Universiteit van Amsterdam, Nederland

Politieschool Borne, Nederland

Universiteit van Antwerpen, België

Collège de Mandre les Roses, Frankrijk

Universiteit Lund, Zweden

École d’Architecture de Paris Val de Seine, Frankrijk 

Rossington College, GrootBrittannië

OVERHEID
NMBS/SNCB, België

Cité Judiciaire, Luxemburg

Ministerie van Defensie, Nederland

Landwirtschaftsministerium, Duitsland

Renfrew County Council HQ, GrootBrittannië

Generalitat de Catalunya, Spanje

CCDRLVT, Portugal

London Metropolitan Police, GrootBrittannië

Parliament Building, ZuidAfrika

Ministère de l’Ecologie, Frankrijk

Brandenburgischer Landtag, Duitsland

Court House Malmö, Zweden

Campus da Justiça de Lisboa, Portugal

INDUSTRIE
Johnson & Johnson, België

Heineken, Nederland

Continental Teves, Duitsland

Caterpillar, Frankrijk

Eli Lilly Pharmaceuticals, GrootBrittannië

Eurocopter, Spanje

Gestamp, Portugal

Volkswagen, Duitsland

General Motors, België

Toyota, België/Frankrijk/Spanje

Hansen Transmissions, België/India/China

United Biscuits Scotland, GrootBrittannië

CocaCola, Frankrijk/Spanje/Duitsland

WINKELS
Colruyt, België

Albert Heijn, Nederland

Runners Point, Duitsland

Virgin Megastore, Frankrijk

Disney Stores, GrootBrittannië

H&M, Spanje/Zweden

Staples, Portugal

Ikea, België/Spanje/Portugal

Carrefour, België/Frankrijk

Decathlon, Frankrijk/GrootBrittannië/

Spanje/Portugal

Auchan/Alcampo, Frankrijk/Spanje

Spar, ZuidAfrika

Tiffany Store  Italië

GEZONDHEIDSZORG
UZ Edegem, België

TweeSteden Ziekenhuis Tilburg, Nederland

Klinik Öschelbronn, Duitsland

Thelma Golding Health Centre, GrootBrittannië

Centro de Salud Sanchinarro, Spanje

Hospital Lusiadas, Portugal

Hospital Hesingborg, Zweden

Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, Nederland

Middelheim Oncologie, België

Hôpital Sainte Anne, Paris, Frankrijk

Asklepios, Duitsland

Hospital San Roque, Spanje
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ETAP NV  Antwerpsesteenweg 130  B2390 Malle

Tel. +32 (0)3 310 02 11  Fax +32 (0)3 311 61 42  info@etaplighting.com

ETAP BV  Tinstraat 7  NL4823 AA Breda  Postbus 3475  NL4800 DL Breda

Tel. +31 (0)76 548 34 00  Fax +31 (0)76 542 09 62  info.nl@etaplighting.com

www.etaplighting.com
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