E xpo s a n t v a n het eers te u u r

TOEZICHT OP DE OPENBARE RUIMTE BLIJFT EEN
NOODZAKELIJK KWAAD
Openbare ruimte is schaars, minimaal
volstaat beter. Om deze reden dat wij
als adviseurs gedreven zijn om de voor
ons ‘beschikbare’ ruimte, op een zo optimaal mogelijke manier te benutten. Invulling geven hieraan vereist kennis van
zaken vanuit de advieswereld, waarbij
wij bij Montad, graag onze bijdrage aan
willen leveren.
Verlichting in de openbare ruimte
maakt de laatste jaren middels de
opkomst van de ledtechnologie een
ontwikkeling door, maar ook de conventionele technologie is vandaag de
dag nog steeds niet afgeschreven en
kan ook in de toekomst concurrerend
blijven ten opzichte van de nieuwe
ontwikkelingen. Daarom aan ons als
adviseurs van Montad, om u van een
passend advies te voorzien. SpeciÞek
gekeken naar de te hanteren uitgangspunten. Elke installatie die wij ontwerpen blijft uniek in zijn soort; zeker als
het gaat om openbare verlichting.

WELOVERWOGEN ONTWERP
Voor de openbare ruimte worden veel
ontwerpen gemaakt ten behoeve van
openbare verlichting en de verkeersregeltechniek; aan ons om een
verlichtings-, kabel- en verkeersregeltechnisch ontwerp op te leveren dat
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