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De Iichtgevende wanden van
Large Luminous Surfaces
Pas anderhaif jaar geleden werd bet opgezet en nu al staat er
een innovatief bedrijf dat onze kijk op Iicht wel eens ingrijpend
zou kunnen veranderen. Large Luminous Surfaces maakt grote
wanden en plafonds die Iicht geven. In alle bewegende kleuren,
patronen en afbeeldingen, als een soort dynamisch schilderij.
De ledverlichting en alle elektronica
zitten in een stoffen paneel. “Je hoeft
alleen de stekker in het stopcontact
te steken. Dankzij een eenvoudig
systeem kun je aansturen wat je op de
wand wilt zien, gewoon via iPhone of

Ondernemer in hart en nieren

laptop, vertelt general manager Leon
van de Pas. “Zo kunnen bijvoorbeeld
winkelketens met één druk op de
knop over de hele wereld dezelfde
beelden en kleuren in bun filialen
brengen, bijvoorbeeld rode hartjes met

avontuurlijke loopbaan. De ondernemer in
hart en nieren begon in 1991 als 23-jarige
bij Philips in Singapore. Daarna volgde
een internationale loopbaan langs tal van
andere bedrijven, waarbij hij telkens met

Leon werd anderhalfjaar geleden door
Philips gevraagd om een nieuw innovatief
bedrijf in textiel en licht op te zetten, en
dat binnen de muren van de multinatio
nal. Een nieuwe uitdaging die paste in zijn
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tomeloze ambitie en ondernemingslust
de prestaties verbeterde.

Passie creëren
Wat is het geheim van zijn ondernemer
schap? “Ondernemen gaat over luisteren
naar bet juiste buikgevoel. Je hebt een
visie, een doel. En dan ga je bet uitvoe
ren. Daarbij neem je gecontroleerde
risico’s die niet altijd gebaseerd zijn op
marktstudies of onderzoek. Ondernemen
is doen, en luisteren naarje klant. En alsje
in een groep mensen passie kunt crebren,

dan is niets onmogelk.”

www. philips.com/luminous textile
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