
348212B7 - D01 Ed: 420/ST CMYK 21-02-17 19u34 KLP2 1e versch: 02-03-2017 VTW: MICHIEL CARRON 

Verlichting op topniveau
Verlichtingsbedrijf TAL uit Pittem viert dit jaar haar 25ste verjaardag. Op een kwarteeuw groeiden ze met

hun architecturale verlichting uit tot een wereldspeler, tot zelfs het stadhuis in Sydney toe. Momenteel zijn
ze volop bezig met het bouwen van een nieuwe vestiging op bedrijventerrein Moortelmeers waar zowel

showroom, productie als administratie een onderkomen zullen vinden. 

TAL staat voor Technical Architectural Lighting en is
gespecialiseerd in architecturale verlichting. Een op-
en-top Belgisch bedrijf met thuishaven in Pittem,
ook in de toekomst want momenteel zijn ze bezig
met de bouw van een nieuwe vestiging in bedrijven-
zone Moortelmeers. Het gevolg van een serieuze
groei die hen over heel de wereld bracht, al reiken
de ambities nog een stuk verder... 
“Het bedrijf werd in 1992 opgericht als Digilight en
had een thuisbasis in Wonterghem. Het bedrijf deed
het erg goed en al in 1996 was de vestiging te klein
geworden. We belandden uiteindelijk in Pittem,
waar we nu nog altijd zitten”, vertelt Karel Festjens,
algemeen directeur van TAL. “In 1998 hebben we
de naam veranderd naar TAL. Dat was aanvankelijk
een van de gamma’s die we hadden, de nadruk lag er
meer op de samenhang met de architectuur van een
huis. Dat was een zodanig succes dat TAL de over-
hand nam, uiteindelijk werd beslist om de naam van
het bedrijf naar TAL te veranderen. Het is in die peri-
ode dat het bedrijf omgevormd werd van een bvba
naar een nv. ”

UITSTRALING
“Ondertussen werken we met 38 mensen en is TAL
op drie locaties terug te vinden. We hebben nog een
showroom in Deinze, je hebt de profielafdeling iets
verderop en daarnaast ook nog de productie en kan-
toren. Het bedrijf is zodanig gegroeid dat we letter-
lijk en figuurlijk uit onze voegen barsten, bovendien
past het huidig gebouw niet meer bij de uitstraling
die we willen hebben. Daarom dat we op zoek
gegaan zijn naar een nieuwe locatie om er alles on-
der één dak onder te brengen. Het liefst in Pittem
zelf, want de meeste van onze medewerkers wonen
vlakbij en we willen hen graag verder bij ons project
betrekken. Zij zijn onze knowhow, het is dankzij
hen dat we kunnen groeien”, stelt Karel. 
Die nieuwe site vonden ze op de bedrijvenzone

Moortelmeers langs de Posterijlaan, daar komt een
gebouw van ongeveer 8.000 vierkante meter, goed
zichtbaar voor de vele passanten. “We hopen dat een
nieuw gebouw ook voor een nieuw elan kan zorgen.
Daarnaast willen we ook meer werk maken van onze
naambekendheid. De kenners weten wie we zijn,
maar de man in de straat kent ons niet. Er zijn maar
weinig mensen in de ruime regio die van ons
bestaan afweten en dat is jammer, want we doen
heel wat mooie dingen waar we trots op mogen zijn.
Deze nieuwe locatie moet daarbij een stap in de
goede richting zijn. Daarnaast zijn we sinds een drie-
tal jaar ook shirtsponsor van Zulte Waregem. ”

EFFICIËNTIE
“We willen in de nieuwe vestiging vooral een stuk
efficiënter werken. We kiezen voor een eenvoudig
gebouw, maar toch met een passende uitstraling én
heel duurzaam, iets waar we bij TAL heel veel be-
lang aan hechten”, stipt de algemeen directeur aan.
“Op het gelijkvloers heb je de productie, daarboven
de kantoren en showroom. Het gebouw moet mo-
dern zijn, maar ook tijdloos, van alle tijden!”
“We beschikken over een vijfkoppige research- en
developmentafdeling die voortdurend bezig is met
het integreren van de nieuwste technologieën en
tendensen binnen ons aanbod. We willen zowel op
vlak van elektronica als duurzaamheid hoog scoren,
zonder daarbij de beste hoeven te zijn. Kwaliteit
waar je jaren mee weg kunt. Daarbij werken we
tegenwoordig ook enorm veel met led’s, waarbij we
niet vast verbonden zijn aan één soort led, maar
telkens voor de led gaan die het best past in de
gevraagde toepassing. Op die manier zijn we flexibel
en werken we nog meer op maat. ”

WERELDSPELER
“We zijn ondertussen uitgegroeid tot een wereld-
speler. Je vindt ons in alle westersgezinde landen, tot

zelfs in Australië of Nieuw-Zeeland, maar ook in het
Midden-Oosten is er verlichting van ons terug te
vinden. De buitenkant van het stadhuis van Sydney is
door TAL gedaan, net als het gebouw van de NASA.
We werken voornamelijk met lichtspeciaalzaken en
lichttechnische groothandels, maar ook met archi-
tecten. Het is belangrijk dat zij ons kennen, want
meer dan ooit is belangrijk om van bij de start een
lichtplan uit te werken. ”

EERSTE OP MARS
“We zijn ambitieus want wij willen de eerste zijn
die de verlichting op Mars voorziet. Geen ijdele
droom of verre toekomstmuziek, maar iets waar we
nu al volop mee bezig zijn. De contacten met NASA
zijn er. De technologieën die we in afwachting ont-
wikkelen, kunnen we probleemloos in huidige
toepassingen gebruiken, een win-winsituatie dus. ”

BLACK & GOLD COLLECTIE
Binnenkort is TAL ook terug te vinden op
het gerenommeerde Salone del Mobile in
Milaan, een grote designbeurs waar ook
verlichting heel wat aandacht krijgt. Daar
stellen ze hun Black & Gold collectie voor.
“Die hebben we elf jaar geleden gelanceerd
en bestaat uit een zwart armatuur met
gouden reflector, een garantie voor een
gezellige en warme sfeer. Dat bleek een
enorm groot succes en werd sindsdien erg
vaak gekopieerd. Met een volledige stand in
zwart en goud willen we aantonen dat wij
nog steeds de pioniers zijn in deze collectie!
We hebben nu zelfs gelijkaardige luidspre-
kers om het totaalplaatje te doen kloppen!”

TAL nv
Joos De Ter Beerstlaan 33
8740 Pittem
Tel. 051 46 43 41
Info : www.tal.be
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