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voor het milieu”
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Energiezuinige verlichting die bijdragen aan doelstellingen
op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
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Amsterdam, Nederland
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In nauwe samenwerking met Nedap-verlichtingspartners Attiva
Lichtprojecten en Disano Illuminazione en HCME’s facilitair
dienstverlener Sodexo.
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