
 

Press Information 
 
 
03/09/2013 
 
Ref.: 4200 
 

Philips Turnhout viert 200 miljoen wereldwijd verkochte lampen voor 
winkelverlichting 

 
 
Turnhout – Philips Lighting viert vandaag een unieke mijlpaal in haar geschiedenis: 

200 miljoen verkochte CDM-lampen, het resultaat van 20 jaar CDM-innovatie en 
productie in Turnhout. De MASTERColour CDM lampen of keramische metaalhalide 
lampen zijn lampen die gebruikt worden in professionele toepassingen, meer 
bepaald voor het optimaal verlichten van winkelomgevingen. Met 200 miljoen 
verkochte lampen sinds 1994 is Philips wereldwijd de onbetwiste marktleider in 
CDM-winkelverlichting. 
 
Twintig jaar CDM is een mijlpaal, geen eindpunt. Naast het uitgebreid en groeiend 
aanbod in LED-oplossingen blijft Philips innoveren in conventionele CDM verlichting. 
Met de jongste telg in het gamma, CDM Evolution, slagen retailzaken erin de ultieme 
winkelervaring te ondersteunen met een ongeëvenaard helder wit licht en 
kleurweergave, in combinatie met een uitstekende energie-efficiëntie en een lage 
totale investeringskost. C&A, H&M, Ikea, Xandres (Antwerpen) en Sky shops 
(Brussels Airport) zijn slechts enkele voorbeelden van winkels die gebruik maken van 
CDM-verlichting uit Turnhout. 
 
Op 2 en 3 september zijn klanten uit de hele wereld te gast bij Philips Turnhout ter 
gelegenheid van de CDM-viering. Zij krijgen er een uitgebreide blik achter de 
schermen van CDM-ontwikkeling en productie en een inspirerend verhaal over 
retailverlichting met bijdragen van o.a. internationaal befaamd lighting designer Paul 
Nulty en Belgisch trendwatcher Herman Konings. 
 
 
Philips Turnhout is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van energie-
efficiënte verlichtingstoepassingen voor professioneel gebruik, m.n. 
hogedrukgasontladingslampen. Dit zijn lampen die gebruikt worden voor de 
verlichting van straten, winkels, sportstadions, etc.  
 
Op dit ogenblik telt Philips Turnhout 1320 werknemers, waarvan 570 bedienden en 
kaderleden en 750 arbeiders. 
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Over Koninklijke Philips N.V.: 

Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) stelt zich als gediversifieerde 
onderneming actief op het gebied van “Gezondheid & Welzijn” tot doel het leven van 
de mensen te verbeteren door zinvolle innovaties op het vlak van gezondheid, 
lifestyle en verlichting. Philips, met hoofdkantoor in Nederland, behaalde een omzet 
van 24,8 miljard EUR in 2012 en stelt ongeveer 115.000 personen tewerk met 
verkoop en diensten in meer dan 100 landen. De onderneming is marktleider op het 
gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige 
verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede op het gebied 
van scheerapparaten, haartrimmers en mondverzorgingsproducten. 
Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter. 
 

mailto:sarah.facxin@philips.com
http://www.philips.com/newscenter

