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Bij de intelligente
lichtoplossingen van Zumtobel zijn
lichtkwaliteit en
energie-efficiëntie perfect met
elkaar in balans – in
HUMANERGY BALANCE.

www.zumtobel.com/DISCUS

In samenspel met intelligente 
lichtsturingen ontstaan 
dynamische
oplossingen die lichtkwaliteit en
energie-efficiëntie
optimaal met elkaar
verbinden.

De krachtige LED-producten
van Zumtobel

fascineren door hun hoge
efficiëntie, uitstekende

kleurweergave,
onderhoudsvrijheid en

aantrekkelijk design.

Stroomrail- en plafondinbouwversies met 
efficiënte lampen voor een eenvormige totaa-
loplossing. 

DISCUS – vorm volgt LED met een vlakke vorm 
en een innovatief passief koelingsconcept.
Design: EOOS

Het nieuw geconcipieerde, compacte en discre-
te adapter/trackboxplatform onderstreept
het minimalistische spotconcept.
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LIGHTLIFE 5   2010 
EDITORIAL

Netwerken zijn hét toverwoord van het nieuwe millenium. Wij 
van de firma Zutobel onderhouden al sinds jaren met veel en-
thousiasme intensieve relaties met ons internationaal netwerk 
van architecten, designers, planners en kunstenaars. 
Wij willen met deze partners echte relaties opbouwen – op 
gelijkwaardig niveau – langdurige relaties met grote loyaliteit. 
Onze netwerken zijn veel meer dan oppervlakkige contacten, 
het zijn echte relaties, die voor iedereen een meerwaarde 
opleveren. Samen met onze experts herkennen wij nieuwe 
trends al vroeg en werken ze uit, wij ontwikkelen en bewer-
ken nieuwe projecten, we proberen bij nieuwe producten uit 
wat de uiterste grenzen zijn van datgene wat realiseerbaar is 
en creëren zo fascinerende lichtwerelden. In onze organisa-
tiestructuur is dit terug te vinden, omdat wij voor elke doel-
groep competente contactpersonen hebben. Met een team 
van internationale specialisten begeleiden wij grote projecten 
en internationale klanten, met een competent verkoopteam 
staan wij onze partners in de verschillende landen terzijde. Zo 
scheppen wij de verbinding tussen internationale merkidenti-
teit en aanwezigheid op de lokale markt.

In deze wereld met zijn vele netwerken is het tegenwoordig 
belangrijker dan ooit, om een wereldwijd herkenbaar merk 
te scheppen. Zumtobel staat voor veeleisende, innovatieve 
oplossingen die in nauwe samenwerking met architecten en 
planners ontstaan – wereldwijd. Tegelijkertijd maken wij ons 
merk zo flexibel dat het op nationale bijzonderheden ingaat, 
wij bewijzen dat het zich aan regionale omstandigheden kan 
aanpassen. Dit is duidelijk te zien aan onze nieuwe communi-
catieplaats voor licht in Shanghai, ons nieuwe lichtcentrum. 

Dr. Harald Sommerer, CEO Zumtobel Group 
over succesvolle samenwerking binnen het internationale netwerk

Voor ons betekent netwerk-partnerschap dat wij onze ken-
nis, onze inzichten over innovatieve lichtoplossingen delen. 
Hiervoor is een vertrouwensvolle basis vereist die door een 
langdurige samenwerking opgebouwd wordt. Onze medewer-
kers en medewerksters leren in de dagelijkse omgang met 
elkaar en met onze internationale klanten, respect te heb-
ben voor andere culturen. Hierbij is vakkundige competentie 
een belangrijke voorwaarde. Net zo belangrijk is echter: men 
moet kunnen onderhandelen, een overeenstemming vinden, 
op een ander kunnen ingaan. Hiervoor is een gezond zelfbe-
wustzijn nodig, omdat wij niet er bang voor mogen zijn om 
onze identiteit te verliezen. 

In de nieuwe uitgave van Lightlife stellen wij u projecten van 
onze partners in Europa en Azië voor. In een gesprek met 
twee vooraanstaande architecten uit China discussiëren 
wij over de dingen die Europa en China met elkaar gemeen 
hebben en de dingen die ze van elkaar onderscheiden en 
stellen u de details van de productontwikkeling Discus met 
onze langjarige partner EOOS voor. Wij verheugen ons op 
een inspirerende samenwerking met beproefde en nieuwe 
netwerkpartners. 

RELATIES

Dr. Harald Sommerer in de 
Zumtobel lampenproductie Dornbirn 
(Foto: Markus Deutschmann)
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“Je wint nooit alleen. Op de dag 
waarop je iets anders gaat gelo-
ven, begin je te verliezen.”

Mika Häkkinen

De installatie Cloudscapes, een coöperatieproject van de 
Japanse architect Tetsuo Kondo en het Duitse ingenieursbu-
reau Transsolar was een van de meest geliefde trefpunten 
op de Biennale. 
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Foto‘s: Markus Deutschmann
Tekst: Kerstin Schitthelm

China – indrukwekkende verscheidenheid en kracht
Een gesprek met 
Kai Cui en Sherman Lin

China bevindt zich in een „bouw-boom“ - ook veel Europese 
bureaus zijn reeds in het Rijk van het midden actief. De in 
China geronemmeerde architecten Sherman Lin (onder) en Kai 
Cui (rechts) zijn echter in Europa nog grotendeels onbekend.

中国
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De Volksrepubliek China met zijn meer dan 1,3 miljard 
inwoners staat op het punt om een wereldmacht te wor-
den – op sommige gebieden is het dat al. Op de toekomst 
gerichte branches, zoals de solar- en milieutechnologieën 
horen overduidelijk bij de strategische doelen van deze 
naar succes strevende planeconomie. Nu al wordt een 
derde van de wereldwijd geïnstalleerde solarcellen in 
China geproduceerd. In 2008 investeerde China zo‘n 35 
miljard dollar in alternatieve energieën en bewijst zo, dat 
de uitdagingen van de toekomst onderkend werden –ook 
al lukt de realisatie in dit reusachtige land nog niet altijd. 

In geen enkel ander land werd sinds 2000 zo veel ge-
bouwd als in China. Spectaculaire gebouwen zoals het 
Olympiastadion of het nieuwe televisiecentrum in Peking, 
beurshallen, sportstadions, gigantische bruggen, indruk-
wekkende musea, hele steden voor honderdduizenden 
inwoners. De eerste wereldexpositie van de Volksrepu-
bliek China, die op 31 oktober zijn deuren sloot, werd met 
zijn overweldigende architectuur en ongelooflijk groot 
aantal bezoekers een Expo van superlatieven die duidelijk 
aantoont: het Rijk van het midden vindt zichzelf archi-
tectonisch volledig nieuw uit en zet unieke accenten wat 
bouwen aangaat – het moet echter als het ware een spa-
gaat maken om zijn eigen identiteit niet op te geven. Ook 
Europese architectuurbureaus zijn actief in het Rijk van 
het midden. Hoe beoordelen Chinese architecten deze si-
tuatie? Wat verbindt, wat scheidt Oost en West?  Lightlife 
heeft twee gerenommeerde Chinese architecten ontmoet 
en een spannend gesprek over traditie en toekomst in 
China gevoerd.



6 LIGHTLIFE 5   2010 
EEN GESPREK MET KAI CUI EN SHERMAN LIN

 Wat is voor u het belangrijkste verschil tussen de 
oosterse en de westerse architectuur- en designwereld?
Kai Cui: De Europese architectuurtraditie heeft gebouwen 
geproduceerd die iets stabiels, duurzaams, symbolisch, 
iets heel sterks uitstralen. Dit geeft de mensen het gevoel 
dat ze een gevecht met de krachten van de natuur voeren – 
een soort „beschavingsidee“. Het gaat hierbij steeds meer 
om het gevecht met de natuur om beperkte grondstoffen. 
Daarom zijn de belangrijkste gebouwen kerken en openbare 
gebouwen; men maakt vaak gebruik van steen, heel elegante 
zuilen en portalen. De Aziatische architectuur is heel helder 
en licht, ze houdt zich op een intelligente manier bezig met 
het gebouw en de natuur. Het voornaamste materiaal is hout, 
alles is functioneel. Het zijn volkomen verschillende con-
cepten. Tegenwoordig herken ik een verschuiving naar de 
Europese architectuur. De klanten, de opdrachtgevers, zelfs 
de regeringsambtenaren wensen een architectuur die geïn-
spireerd is door Europese tradities. Ze willen heel stabiele, 
heel elegante, reusachtige gebouwen waarvoor een grote 
hoeveelheid aan stenen nodig is – ze willen de architectuur 
gebruiken om voorstellingen van macht, invloed en rijkdom te 
transporteren. Ik denk dat er op het gebied van de concepten 
een interessante uitwisseling plaatsvindt.

“Dat is de eigenlijke uitdaging: wij 
moeten leren, efficiënt met de ons 
ter beschikking staande oppervlakte 
om te gaan en geen ruimte te ver-
spillen.”
Sherman Lin

Een van de bekendste projecten van Sherman Lin is het exclu-
sieve Chimelong Hotel in Guangzhou. (Foto‘s: Newsdays)
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Sherman Lin: De hele culturele achtergrond, de geschiedenis, is 
volkomen verschillend – dit komt ook in de architectuur naar 
voren. Tegenwoordig leren de Chinese designers naar mijn 
mening veel van de Europeanen. Ze leren van de Europese 
architecten, omdat hun manier van denken – hoe zal ik het 
zeggen – moderner is. Het Chinese design is traditioneler. 
Vandaag de dag vinden veel investeerders vooral deze geheel 
nieuwe aanpak heel attractief – ze willen zich graag van an-
deren onderscheiden.  
 Verwacht u veranderingen aangaande de creatieve 
aanpak?  
Kai Cui: De Europese architecten hebben in de laatste eeuw 
veel van de Aziaten geleerd – ze hebben ingezien dat de 
ruimte die met de natuurlijke omgeving communiceert, het 
meest interessant is. Ik denk dus dat we in de filosofie een 
verandering zien, van de Europese naar de Aziatische ideën. 
Ik geloof dat de globalisering, die in toenemende mate de 
hele wereld betreft, de communicatie uitzonderlijk gemak-
kelijk maakt en dat China nu een groot toneel vormt voor alle 
architecten van deze wereld.  
Sherman Lin: Ik ben ervan overtuigd, dat de afzonderlijke cul-
turen zich in de toekomst weer meer op hun eigen waarden 
zullen concentreren. China moet in dit multicultureel tijd-
perk zijn typische cultuur en traditie behouden. Desondanks 
moeten de Chinese designers heel wat van de technologie 
en ook enkele culturele elementen van het Europese design 
overnemen.

 Zijn aspecten als duurzaamheid, behoedzaam om-
springen met grondstoffen, energie-efficiënte gebouwen 
vandaag al een discussiepunt in China?  
Kai Cui: Het thema milieu verenigt alle mensen, hier moeten 
wij samen naar oplossingen zoeken. Hierbij gaat het niet om 
vormen of stijlen, het gaat om de menselijke beschaving. Dit 
is iets, wat ons allemaal verenigt. De Chinese regering heeft 
in de laatste tien jaar daadwerkelijk voor de bouwsector een 
codex inzake het besparen van energie uitgebracht, dat een 
deel van een vergunningsproces is.  
Sherman Lin: Met de Expo in Shanghai heeft China bewezen, hoe 
belangrijk het thema duurzaamheid is. Juist in de samen-
werking met Europese architecten merk ik steeds weer, hoe 
vanzelfsprekend het zoeken naar de meest milieuvriendelijke 
oplossing in het ontwerpproces al is. In China hebben wij een 
ongelooflijk groot aantal inwoners die een beperkte ruimte 
met elkaar moeten delen. Dat is de eigenlijke uitdaging: wij 
moeten leren, efficiënt met de ons ter beschikking staande 
oppervlakte om te gaan en geen ruimte te verspillen.

Sherman Lin, interieurarchitect en President/Creative Director 
van Newsdays, een van de grootste interieurarchitectenbu-
reaus in China, is professor aan de School of Urban Design, 
de China Central Academy of Fine Arts, vice-director van het 
China Institute of Interior Design, ontwierp de Armani Shop 
in Hangzhou, China. Het bureau van Sherman Lin houdt zich 
vooral bezig met projecten op het gebied van hotels, gastrono-
mie en Residential Projects. Tegenwoordig werkt hij met David 
Chipperfield Architects aan een nieuwbouw met woningen in 
Guangzhou.
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 Wat, denkt u, kunnen Europese architecten van Chi-
nese architecten leren?
Kai Cui: Tegenwoordig zouden de Chinese architecten eerder 
van de Europese architecten moeten leren. Als ik de mo-
derne architectuur bekijk, dan zie ik Chinese architecten die 
heel hard aan veel projecten werken, veel dingen in korte tijd 
ontwerpen, voor een heel lage prijs – ik geloof niet dat de 
Europese architecten daarvan moeten leren. Ik geloof dat een 
open samenwerking het beste is, waarbij de Europese archi-
tecten door de projecten in China veel meer over de Chinese 
cultuur te weten kunnen komen en zo ook een beter begrip 
voor onze manier van denken ontwikkelen. Ook hebben wij 
enkele goede methodes voor de omgang met plaatselijke 
materialen en over hoe men dingen op een bouwplaats reali-
seert.  

“Ik geloof dat de globalisering, die 
in toenemende mate de hele wereld 
betreft, de communicatie uitzonder-
lijk gemakkelijk maakt en dat China 
nu een groot toneel vormt voor alle 
architecten van deze  
wereld.”
Kai Cui

Het radio- en televisiecentrum van Kai Cui in de provincie 
Shangdong combineert oosterse en westerse elementen. 
(Foto: Architecture Design & Research Group)
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Sherman Lin: De samenlevingen zijn tamelijk verschillend. De 
Chinezen hechten meer waarde aan traditionele waarden, 
zoals bijv. aan familie. Dit en ook lokale aspecten moeten 
zich in de designelementen weerspiegelen. Hierin verschil-
len ze een beetje van de Europeanen. Dus hoop ik dat onze 
instelling en de Europese Lifestyle een symbiose aangaan die 
nieuwe, spannende ontwerpen zal produceren.
 Ziet u de globalisering eerder als een gevaar of 
als een mogelijkheid? Denkt u dat globalisering tot een 
verlies van de culturele identiteit leidt of eerder tot een 
verrijking?
Kai Cui: In de laatste eeuw heeft een modernisering in de ar-
chitectuur plaatsgevonden, de internationale stijl van Europa 
is hierbij een probleem geworden. Als u het hoogste gebouw 
opricht, moet het er zo en zo uitzien, heel typisch, overal 
doosjes, de „luciferdoosjes-stijl“. Veel mensen klagen over 
deze situatie en willen het veranderen; onder ons Chinese 
architecten speelt deze discussie al sinds vele, vele jaren – 
hoe wij onze identiteit kunnen behouden, onze cultuur, onze 
traditie.

Sherman Lin: Ik denk dat de globalisering in principe iets goeds 
is. Maar ik ben ook van mening dat de verschillende culturen 
hun identiteit moeten behouden. Ik vraag me af, hoe het met 
China verdergaat. In China zijn veel Europese stijlen te zien 
en er zijn naar mijn mening te veel Amerikaanse invloeden. 
Wij moeten onze eigen weg vinden. Want juist de verschillen 
maken de wereld nog steeds prachtig en spannend. 
 Zou u mij een voorbeeld ervan kunnen geven hoe 
men deze ontwikkeling in China ziet?  
Kai Cui: De nieuwe vliegveld-terminal 3 van Norman Foster is 
voor mij een project dat deze ontwikkeling heel goed weer-
spiegelt. Het reflecteert de Chinese cultuur, het dak en het 
plafond zijn heel mooi. Ik houd van de kleuren en van de 
natuurlijke verlichting. Het verbazingwekkende is, dat als u 
dit gebouw ziet, dan weet u meteen: dit is China.  

“Het thema milieu verenigt alle men-
sen, hier moeten wij samen naar 
oplossingen zoeken.” 
Kai Cui

Kai Cui, architect bij China Architecture Design & Research 
Group, Beijing, Vice President, Chief Architect, National Design 
Master met vele nationale en internationale onderscheidingen. 
Hij heeft als Chinese architect samen met het archtitecuurbu-
reau Herzog & de Meuron de nieuwbouw van het Olympiasta-
dion begeleid. 

LIGHTLIFE 5   2010 
EEN GESPREK MET KAI CUI EN SHERMAN LIN
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“Het doel van alle architectuur is het  vormge-
ven en ensceneren van sociale communicatie 
en interactie. Het doel van alle kunst is het 
experimenteren met nieuwe vormen van sociale 
communicatie welke een alternatieve kijk op de 
wereld projecteren.”

Patrik Schumacher

Met zijn expressieve vormentaal doorbreekt het museum 
MAXXI duidelijk het orthogonale stedebouwkundige patroon. 
Door de moderate hoogte van het gebouw blijft het verband 
met de stadswijk echter behouden.

LIGHTLIFE 5   2010 
MAXXI IN ROME
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MAXXI IN ROME

DYNAMISCHE 
SCULPTUUR

Opdrachtgever: Italiaans Ministerie van Onderwijs en Cultuur, Rome/I
Architectuur: Zaha Hadid Architects, Zaha Hadid en Patrik Schumacher, London/UK
Lichtplanning: Equation Lighting, London/UK
Elektroplanning: Max Fordham and Partners, OK Design Group, London/UK
Elektro-installatie: Ciel Spa, Rome/I
Foto’s: Pietro Savorelli / Tekst: Claudia Fuchs

LIGHTLIFE 5   2010 
MAXXI IN ROME
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Op het terrein waar vroeger militaire barakken stonden, aan de noordelijke rand van de stad, 
gelegen tussen een Tiberbocht, een woongebied en pakhuizen, valt het lichtgrijze gebouw van 
het MAXXI al van veraf op. Zijn ronde, elkaar overlappende vormen doorbreken het orthogonale 
raster van de stedelijke bebouwing en trekken de bezoekers bijna magisch aan. 

Het gebouw van sierbeton op het grote voorplein lijkt een grote sculptuur met een afwisselend 
licht- en schaduwspel. Dwars door inhammen en doorkijkjes tekent het zonlicht lichte motie-
ven, schaduwlijnen bewegen zich over de oppervlakte, interieur en exterieur zijn op subtiele 
wijze met elkaar verbonden. Als een soort afdak leiden de uitkragingen van het gebouw de 
bezoekers naar de foyer, een hal die net zo hoog is als het gebouw en die kriskras doorweven 
is met zich kruisende trappen en loopbruggen – een Piranesi-achtige ruimte van lichtgekleurd 
beton en zwart staal. De dynamische trappensculptuur vormt niet alleen de verbinding tussen 
de vijf tentoonstellingsverdiepingen, maar ensceneert tevens een vloeiende beweging door de 
„verticale piazza“. Natuurlijk licht stroomt van het glazen dak tot op de bodem, vernuftig uitge-
balanceerd door een speciaal ontwikkeld lichtplafond waarin een indirecte, naar behoefte aan-
schakelbare verlichting van fluorescentielampen geïntegreerd is. Dit gecombineerde systeem 
zorgt voor een basisverlichting. Daarnaast maken de architecten bewust gebruik van kunstlicht 
als vormgevend middel: „In de hal hebben we het licht geënsceneerd. Alle verlichting is in de 
architectonische elementen geïntegreerd, deze accentureet als lineaire structuur de dynamiek 
van de bewegwijzering“, legt de projectarchitect Gianluca Racana het concept uit. Zo worden 
de trappen en loopbruggen zelf als het ware lichtdragers, die dicht tegen de wanden aan lig-
gen of zich vrij en luchtig in de ruimte bevinden. De doorschijnende, glanzende onderkant van 
deze trappen en bruggen zijn voorzien van fluorescentielampen achter een diffuus acrylglas en 
werken net als lichtkasten. 

Het eerste nationale museum voor hedendaagse kunst van Italië is een 
expressieve architectuursculptuur. Zaha Hadid Architects hebben met 
het MAXXI, het Museo nazionale delle arti del XXI secolo, het idee van 
de „drift“, de vloeiende vormen en van het zich laten drijven, in een sterk 
ruimtecontinuüm omgezet. De dynamiek van de architectuur wordt hierbij 
benadrukt door het dag- en kunstlicht dat als vormgevend middel toege-
past wordt. 

Het zachte licht straalt niet alleen naar beneden, maar dif-
fundeert door de roosters van de trappen en loopbruggen ook 
naar boven. Onzichtbaar in de leuningen aangebrachte licht-
banden begeleiden de trappen als een indirecte verlichting. 
Plattegrond, schaal 1:1 500.

LIGHTLIFE 5   2010 
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Lichtoplossing
Foyer: lichtbandsysteem TECTON
Expositieruimtes: lichtbandsysteem TECTON, spots VIVO L, Downlights PANOS, lichtmanage-
mentsysteem LUXMATE LITENET

In de tentoonstellingszalen wordt de grootsheid, de vloeiende lijnen en de ruimtelijke dynamiek 
van de inkomhal voortgezet. Met rechte, gebogen en hellende wanden, met gangen, platforms 
en terrassen volgen de verschillende ruimtes elkaar verrassend en afwisselend op. Sommige 
galerijen zijn introvert, andere openen zich met wandgrote glazen oppervlakken naar buiten. De 
zalen verlopen parallel, kruisen elkaar, vormen cascade-achtige oppervlaktes, meanderen in 
verschillende richtingen verder, om vervolgens weer bij elkaar te komen. Als bezoeker laat men 
zich graag door dit vloeiende ruimtecontinuüm drijven, beweegt zich heel ontspannen door dit 
grootse tentoonstellingslandschap. In plaats van de klassieke vertrekken hebben de curato-
ren de beschikking over veelzijdig te gebruiken oppervlaktes van in totaal wel 10 000 m2, om 
hedendaagse kunstwerken van de meest verschillende media ten toon te stellen. De complexe 
ruimtepositie van Zaha Hadid vraagt naar het hoe en waarom van het idee van traditionele 
tentoonstellingsruimtes en van de neutraliteit van de „white cube“. In plaats daarvan maakt het 
museum MAXXI het mogelijk om kunst in een dialoog met architectuur op een nieuwe manier te 
ensceneren en te beleven, in een attractieve context en met attractieve associaties. 

Dienovereenkomstig is het lichtconcept ook gedifferentieerd. Net als in de trappenhal speelt 
het natuurlijke licht de hoofdrol. het natuurlijke licht drukt zijn stempel tevens op de bijna ate-
lierachtige sfeer van de zalen. „Wij wilden zo veel mogelijk natuurlijk licht ter beschikking stel-
len, omdat de meeste kunstwerken ook bij daglicht ontstaan en omdat zo de kleuren en de op-
pervlakken natuurgetrouw waargenomen worden. Bovendien was het belangrijk voor ons, om 
met kunstlicht optimale voorwaarden te scheppen“, aldus Gianluca Racana. Hiervoor zorgen 
de complexe lichtplafonds. In de smalle dakdragers – met betonelementen beklede staalcon-
structies – zijn alle technische elementen geïntegreerd: ze dragen de buitenliggende roosters 
die als zonwering en lichtverdeling dienen, de twee glaslagen en de rolluiken. Aan beide kanten 
van de ribbendragers zijn over de gehele lengte dimbare fluorescentielampen achter een 
diffuus acrylglas, doorschijnend acrylglas ingebouwd, die voor een gelijkmatige algemene ver-
lichting zorgen. Lamellen van aluminium dienen als zonwering, al naargelang de stand van de 
zon en de gewenste verlichtingssituatie geregeld door het intelligente lichtmanagementsysteem 
Luxmate Litenet, dat ook het lichtvermogen van de lampen regelt. Zo is gegarandeerd dat, af-
hankelijk van het daglicht, de combinatie van natuurlijk en kunstmatig licht optimaal aangepast 
kan worden. Aan het in de onderkant van de dragers geïntegreerde railsysteem kunnen spots 
voor de accentverlichting, maar ook beamers en lichte scheidingswanden gemonteerd worden. 

Ook aan de buitenzijde is het lichtdesign gedetailleerd op de architectuur afgestemd. De sfeer-
volle verlichting doet het museum MAXXI enerzijds als nieuw element van de stad uitkomen, 
anderzijds accentueert de geleiding van het licht de verbinding met de bestaande wijk.

De smalle lichtbundels van de spots laten de sculpturen mooi 
tot hun recht komen en brengen ze door de combinatie van 
licht en schaduw als het ware tot leven (links).

Het ongewoonlijke zicht dat men van onderaf op de parallelle 
dakdragers heeft, karakteriseert de zalen. Ze lijken meer op 
lofts dan op museumruimtes. Dit karakter wordt nog geac-
centueerd door het heldere licht van de fluorescerende lampen 
(rechts).
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De verlichting is als een doorlopende lichtband in het plafond 
geïntegreerd en dient ook als gelijkmatige verlichting van de 
wanden (boven en rechts).
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 Enkele maanden na de opening van het MAXXI is 
het ook buiten Rome al heel beroemd en kreeg recentelijk 
ook de begeerde Sterling Prize van het Royal Institute of 
British Architects (RIBA) toegekend. Wat is volgens u het 
bijzondere van dit museum?
Pio Baldi: Het bijzondere van dit museum is het vloeiende en 
dynamische karakter, dat het van andere musea onder-
scheidt; in dit museum zijn er immers geen zalen, waarin de 
schilderijen opgehangen worden. Het zijn galerijen, het zijn 
ruimtes waarin men rondloopt, waar de kunstwerken van het 
plafond omlaag hangen of ook uit de vloer kunnen groeien. 
Men komt op verschillende tijden langs verschillende plaat-
sen, men verdwaalt… Het is een labyrint, maar dan wel een 
esthetisch labyrint, een labyrint van de kunst.
 Wat is de diepere betekenis van het MAXXI voor 
Rome?
Pio Baldi: Met het pas geopende, nieuwe museum MAXXI 
heeft Rome voor het eerst een tentoonstellingscentrum voor 
moderne kunst. Juist voor Rome is het belangrijk om een 
museum voor hedendaagse kunst en architectuur te hebben, 
want Rome is de „Eeuwige stad“ en zodoende ook de stad 
waarin niets beweegt, de stad van het Roomse Rijk, de stad 
van de pausen – maar ook Rome moet naar de toekomst 
kijken. Rome heeft innovaties nodig. Het MAXXI is een van 
deze innovatieve plaatsen die van Rome een levendige stad 
maakt, d.w.z. een stad die ook een ander perspectief biedt 
dan alleen maar de visie van het verleden.
 Wat was de grootste uitdaging tijdens de bouwtijd?
Pio Baldi: Het grootste probleem was eigenlijk het geld – zoals 
zo vaak. Omdat er geen voorfinanciëring was, hadden wij 
tijdens het hele bouwproces steeds weer problemen met 
geldwerving door sponsoring. Bijzonder belastend was echter 
ook de wijziging van de richtlijnen voor energiebesparing. 
Omdat de planning en realisering heel veel tijd in beslag na-
men, stegen de kosten explosief.
 Heeft u in het museum een lievelingsplekje?
Pio Baldi: Ja, mijn lievelingsplek is in het atrium, waar alles zo‘n 
vloeiende, zachte vormen heeft – bijna net zoals de Grand 
Canyon die zich naar alle kanten draait en kronkelt. Een 
unieke aanblik!

Kort interview 
met Pio Baldi, directeur 
van het MAXXI

In de complexe lichtplafonds zijn alle technische elementen 
geïntegreerd. Achter het lichtstrooiende, doorschijnende acryl-
glas liggen lichtbanden met dimbare fluorescerende lampen 
voor de algemene verlichting. Spots zorgen voor extra geac-
centueerde verlichting (links).

Door gangen, platforms en terrassen ontstaan verschillende 
ruimtes die elkaar verrassend en afwisselend opvolgen. Het 
gedifferentieerde lichtconcept laat de dialoog tussen architec-
tuur en tentoongestelde werken mooi tot zijn recht komen 
(onder). 
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LICHT VOOR NIEUWE KANTOREN
Wereldbank in Boekarest 

De vijfde verdieping van het Uti kan-
toorgebouw is de nieuwe thuis van de 
Wereldbank in Roemenië, nadat de 
Millenium Tower – de vroegere ves-
tiging van de Wereldbank – door een 
brand werd verwoest. Om de klanten 
op een attractieve manier welkom te 
kunnen heten, werd naar een veel-
eisende lichtoplossing gezocht. De 
verantwoordelijken maakten gebruik 
van de ideeënrijkdom van de architect 
Bogdan Tofan, die reeds de ruimtes in 
de Millenium Tower ontworpen had. Er 
zijn attractieve ontvangst- en werkge-
deeltes ontstaan, die dankzij de ver-
lichting harmonisch in elkaar overgaan. 

Hiervoor maakte de architect gebruik 
van de inbouwarmatuur Slotlight, en 
wel in een niet-standaard lengte van 
meer dan 30 m. Voorzien van 90°-
hoekverbinders, kunnen de lichtlijnen 
in de hoeken met elkaar verbonden 
worden, zonder dat de lichtstroom 
onderbroken wordt. De algemene 
verlichting wordt uitgebreid door een 
blikvanger aan de achterkant van de 
kantoorruimtes en in de ingang. De 
modulaire en video-compatibele LED 
lichtsystemen Cielos creëren door hun 
dynamische kleurverlopen een leven-
dige sfeer. In de kantoorruimtes zorgen 
de afzonderlijke lichtlijnen voor een 
perfect zichtcomfort tijdens het werk. 

Opdrachtgever: World Bank Headquarter, 
Bukarest/RO
Architect: Dr. Arh. Bogdan Tofan/Tofan Arkitect, 
Bukarest/RO
Lichtplanning: Dr. Arh. Bogdan Tofan/Tofan 
Arkitect, Bukarest/RO
Lichtadvies: Conf. Dr. Ing. Dorin Beu, 
Klausenburg/RO
Planning elektrische aansluitingen: Dr. Ing. Mihai 
Husch/Decolight, Bukarest/RO
Elektro-installatie: Procema Maintenance SRL, 
Bukarest/RO

Lichtoplossing: 
Lichtsysteem CIELOS MOVE, opbouw-, pendel-
armatuur SLOTLIGHT, inbouwarmatuur LINARIA, 
inbouwarmatuur Mild Licht IV, Downlights  
2 LIGHT MINI LED, pendelarmatuur AERO II, 
staanlampen OPURA, Downlights PANOS Q, 
lichtsysteem PERLUCE, lichtsturing DIMLITE

Attractieve inkomzones heten de klanten in de 
Wereldbank in Boekarest welkom (links). In de 
kantoren zorgen individuele lichtlijnen en in-
bouwarmaturen voor een perfect visueel comfort 
(boven). Met hoekverbindingselementen kunnen 
de Slotlight lichtlijnen ook via hoeken verbonden 
worden (onder).
(Foto’s: Serban Mestecaneanu, www.meste.ro)
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BLIK IN DE VERTE
Woonhuis schept een symbiose van 
elegantie en moderne eisen

Een woonhuis met uitzicht op de stad 
Frankfurt. Dit alleen al is een droom 
die vele mensen koesteren, maar bij 
de aanblik van de nieuwe villa op de 
oude slotberg in het stadje Kronberg, 
gelegen in het Duitse Taunusgebergte, 
raakt deze droom bijna in vergetelheid. 
Met behoedzame elegantie past het 
moderne gebouw zich aan de histori-
sche omgeving aan. De drie verdiepin-
gen van de moderne constructie laten 
zien hoe comfortabel een decente 
architectuur kan zijn. De bezoeker 
betreedt het pand via de onder monu-
mentenzorg vallende, oude stadsmuur 
uit de 14de eeuw die de opdrachtge-
vers bij het ontwerp hebben betrokken 
en met liefde gerenoveerd hebben. Het 
ruwe travertin aan de buitenkant wordt 
binnen voorgezet door een gepolijste 
variant.
 De ingang dient als knooppunt 
voor de verschillende gedeeltes van 
het gebouw. Een echte blikvanger is de 
met verlichte glaselementen beklede 
lift. Een structuur uit RGB-LED-lijnen 
maakt het mogelijk om in combina-
tie met de Luxmate Emotion sturing 
individuele kleurverlopen te program-

meren, die een zacht kleuraccent 
plaatsen dat al door de grote ramen 
van veraf zichtbaar ist. De opdrachtge-
vers wensten een heel klein aantal van 
verschillende lamptypes en -vormen, 
om de helderheid van de architectuur 
te accentueren. Meer dan 150 2-Light 
inbouwdownlights zorgen voor een 
elegante en tegelijkertijd heel flexibele 
basisverlichting in een helder design. 
Om individueel op de verschillende 
gedeeltes van het gebouw in te gaan, 
werden de inbouwframes in de biblio-
theek aan de kleurnuance van het daar 
gebruikte notenhout aangepast. In 
de schuine plafonds van de bovenste 
verdieping werd gebruik gemaakt van 
speciaal aan het hellende dak aange-
paste uitvoeringen. 
 De tuin fascineert door zeer 
oude bomen, waarvan sommige al 
meer dan 150 jaar oud zijn. Om ook ‘s 
nachts van dit natuurwonder te kunnen 
genieten, werden Paso vloerinbouwar-
maturen zodanig geplaatst, dat er een 
romantische combinatie van licht en 
schaduw ontstaat.

Particulier huis in het Taunusgebergte 
Architect: Meurer Architekten, Frankfurt a.M./D
Planning elektrische aansluitingen: K. Dörflinger 
Gesellschaft für Elektroplanung mbH & Co KG
Lichtoplossing: 2LIGHT-inbouwdownlights, 
PASO vloer-inbouwspots, speciale LED 
oplossing met lichtmanagementsysteem 
LUXMATE EMOTION

Blikvanger in het inkombereik is de met verlichte 
glaselementen beklede lift (boven). In de tuin 
scheppen de Paso bodeminbowspots een beto-
verende sfeer (onder).
(Foto’s: Hutter)
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DE HOGE KUNST VAN HET LICHT
Prachtige restauratie van het 
Rockbund Art Museum in Shanghai 

Het gebouw van het Rockbund Art 
Museum in Shanghai is een aanzien-
lijke nalatenschap. Het was vroeger 
een gebouw van de Royal Asiatic 
Society, waarin zich het eerste mo-
derne museum van China bevond, het 
Shanghai Museum. Na de restauratie 
door de gerenommeerde architect Da-
vid Chipperfield straalt het Rockbund 
Art Museum nu nieuwe elegantie uit. 
Om het oorspronkelijke karakter van 
het historische gebouw te behouden, 
besloot David Chipperfield om bij de 
restauratie van de hoofdgevel het 
originele ontwerp van 1932 te be-
houden. Het gebouw werd alleen aan 
de oostzijde uitgebreid, zodat het aan 
de ruimtelijke eisen van toekomstige 
exposities kan voldoen. Binnenin het in 
Art-Déco stijl opgetrokken gebouw zijn 
nieuwe expositieruimtes ontstaan, die 
zich flexibel aan verschillende presen-
tatieconcepten aanpassen. Met het 
spotsysteem – dat eveneens door het 
bureau Chipperfield ontworpen werd – 
worden de expositieruimtes efficiënt en 
formeel discreet verlicht. 

Opdrachtgever: 
Shanghai Bund de Rockefeller Group Master 
Development Co., Ltd., Shanghai/CN
Architectuur: David Chipperfield Architects
Lichtconcept: Schlotfeldt Lichtplaner, 
Hamburg/D 
Lichtplanning: Brandston Partnership inc. (BPI), 
Shanghai/CN 
Lichtoplossing: Spotsysteem ARCOS

De renovaties en uitbreidingen van het Rock-
bund Art Museum stralen elegantie uit en bieden 
voloende plaats voor de toekomstige exposities 
(boven).

De uitgestrekte expositiezones ontstonden in 
de binnenruimte van het in Art-Déco stijl opge-
trokken gebouw. Verlichting met het spotsys-
teem Arcos zorgt voor flexibele presentatiecon-
cepten (onder).
(Foto’s: Markus Deutschmann,  
David Chipperfield Architects)
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REYKJAVIK  
UNIVERSITY  

SCANDINAVISCHE 
HELDERHEID

Opdrachtgever: EFF, Reykjavik/IS
Architectuur: Henning Larsen Architects, Kopenhagen/DK, ARKIS Architects, Reykjavik/IS
Lichtplanning: VERKIS, Reykjavik/IS
Elektro-installatie: Rafmiolum hf, Reykjavik/IS
Foto’s: Rafn Sigurbjörnsson / Tekst: Burkhard Ehnes

Kunstlicht en een efficiënte lichtsturing spelen vanwege het 
Scandinavische licht een belangrijke rol voor de hele campus 
(boven).

De afdelingen voor de afzonderlijke vakrichtingen zijn ster-
vorming om een centrale ronde entreehal geplaatst. Door de 
waaiervormige opening van de plattegrond wordt het strand- 
en boslandschap van de omgeving bij de campus betrokken 
(links).
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Halverwege tussen de gevestigde Europese en Noord-Amerikaanse wetenschapscentra gele-
gen, groeit de Reykjavik-University uit tot een nieuw top-adres voor onderzoek en technologie. 
Henning Larsen Architects uit Kopenhagen hebben samen met ARKIS Architects uit Reykjavik 
een campus ontworpen, die stervormig om een centrale, ronde inkomhal tussen de oude City-
Airport van Reykjavik in het westen, de populaire stranden in het zuiden van de stad en een 
stuk bos in het noorden en oosten heen ligt. De hal kan later nog modulair uitgebreid wor-
den met andere gebouwdelen. Bovendien zijn uitbreidingen mogelijk en ook gepland door de 
straalvormige gebouwstructuur naar het noorden en oosten toe te verdichten en te verlengen. 
Omdat de plattegrond naar buiten toe geopend is, worden het strand- en boslandschap bij het 
centrum van het terrein betrokken. Zo beschikken alle ruimtes niet alleen over de unieke kwali-
teit van een natuurlijke omgeving, maar worden bovendien optimaal verlicht en verwarmd door 
het daglicht, een eerste wezenlijk aspect voor de duurzaamheid van het gebouw. Want bij het 
ontwerp van de campus ging het er niet alleen om, op de toekomst gerichte en duurzame ge-
bouwentechnologieën te realiseren, maar deze ook zelf tot de inhoud van de studie te maken. 
Sinds hun intrek in de nieuwe gebouwen kunnen de studenten en docenten nu bijvoorbeeld de 
fenomenen van het bijzondere Scandinavische licht bestuderen met behulp van gegevens van 
de Luxmate daglichtmeetkop van Zumtobel, die normaal gesproken alleen de automatische, 
daglichtafhankelijke licht- en jaloeziesturing van meetgegevens voorziet.

De lichtsturingsoplossing die de lichtdesigner Gudjon L. Sigurdsson heeft ontwikkeld maakt  
zo veel mogelijk gebruik van innovatieve technologieën om het gebouw zo comfortabel en zo 
flexibel mogelijk te maken. Litenet met zijn geïntegreerde noodlicht technologie Onlite maakt 
het mogelijk om flexibel en met minimale kosten en moeite op het afwisselend gebruik van de 
ruimtes te kunnen reageren. De meeste armaturen werden met zogenaamde Dimming On 
Demand (DOD) voorschakelapparaten geleverd. Daardoor hoefde men pas bij de ingebruik-
name te beslissen, of het verlichtingstoestel dimbaar moest zijn of niet. Gezien het grote  
aantal armaturen konden zo aanzienlijke kosten bespaard worden. Door een volledig in het 
besturingssoftware geïntegreerde “Maintenance Cockpit“, waarmee de onderhoudsintervallen 
geoptimaliseerd kunnen worden, zijn besparingen in de onderhoudskosten mogelijk.

Toonaangevend, geïntegreerd en modulair lampensysteem met minimale 
afmetingen voor de nieuwe campus van de Reykjavik University

De planners ontwierpen voor het grootste deel van het gebouw 
een plafondsysteem van geperforeerde metalen lamellen, 
waarin ook de verlichting geïntegreerd moest worden. Om zo 
goed mogelijk aan de vele eisen te voldoen die aan de lampen 
gesteld worden, schreef de bouwheer een wedstrijd uit waarbij 
Zumtobel als winnaar uit de bus kwam.
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De lampen kunnen door hun modulaire opbouw aan veel 
verlichtingssituaties van het gebouw aangepast worden. De 
toekomstgerichte en duurzame technologie van het gebouw 
is niet alleen kenmerkend voor de campus van de universiteit, 
maar is tevens inhoud van de studie.

Plattegrond schaal 1: 2 000. Doordat de afzonderlijke vakrich-
tingen radiaal om het centrale gedeelte heen geplaatst zijn, 
kan het gebouw in de toekomst verdicht en uitgebreid worden.
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De Luxmate jaloeziesturing werd verder ontwikkeld voor de speciale lichtomstandigheden in 
het Noorden, waar de zon gedurende lange tijd met vlakke stralen schijnt. De mensen in het 
gebouw merken de geavanceerde lichtsturing door de Touch Screens in alle collegezalen en 
seminarieruimtes, die de lokale automatiseringsmodules besturen. De docenten kunnen de col-
legezalen centraal boeken en hierbij tegelijk hun voorkeur-lichtinstellingen vastleggen, waaraan 
ze de voorkeur geven; zo besparen ze waardevolle lestijd. 

De architecten en lichtdesigners hebben voor het grootste deel van het gebouw een plafond-
systeem ontworpen dat uit opgerolde, deels geperforeerde metalen lamellen bestaat die een 
akoestisch effect hebben, de ventilatie vanaf het plafondoppervlak mogelijk maken en de 
plafondinstallaties aan het zicht onttrekken. Alle lamellen zijn in de richting van de centrale 
inkomhal geplaatst en fungeren zo automatisch ook als oriëntatiesysteem. De in de lamellen 
geïntegreerde lampen zorgen ervoor dat dit effect nog versterkt wordt. Voor de ontwikkeling 
van deze armaturen, die bovendien moeten voldoen aan de eisen die aan de verlichting van 
collegezalen, seminarieruimtes, kantoren, bibliotheken en circulatiezones worden gesteld, 
heeft de bouwheer een wedstrijd onder meerdere producenten van de verlichtingstoestellen 
uitgeschreven. De keuze viel op Zumtobel en wel vanwege een armaturconcept dat ondanks de 
zeer geringe afmetingen en ondanks het feit dat de armatur geheel verblindingsvrij moest zijn, 
een hoog rendement van de armatur mogelijk maakte en dat door zijn eenvoudige modulariteit 
gemakkelijk ter plaatse aan de afzonderlijke verlichtingstaken aangepast kan worden. Met een 
zichtbare T5-lamp en een zichtbaar binnenwerk van het toestel kon de „technologie“ als het 
thema van het gebouw passend gerealiseerd worden. Tegelijkertijd ontstond een verwijzing 
naar de unieke natuurfenomenen op IJsland. Door zijn kristallen helderheid doet de armatuur 
aan de typische, heldere ijsblokken op de IJslandse lava-stranden denken.

Met de doorschijnende zijreflectoren, geoptimaliseerde mini-rasters en een optimale bedrijfs-
temperatuur van de lamp kon het rendement van de armatuur met meer dan 15% worden 
verbeterd in vergelijking met datgene dat van standaard technologieën verwacht had kunnen 
worden. Door de modulariteit kan de armatuur vrij op een draagprofiel geplaatst worden en zijn 
bovendien versies als wandarmaturen en als individueel toestel lampen mogelijk. Omdat deze 
armatuur zo veel mogelijk gebruik maakte van de nog steeds bestaande voordelen van T5-
lampen en deze tegelijkertijd als een hoofdrolspeler ensceneert, werd ze zoiets als een loflied 
op fluorescentielampen in een tijd, waarin innovaties alleen nog maar met LEDs mogelijk lijken.

Het basisontwerp voor de Reykjavik University vond voor de wereldwijde financiële crisis 
plaats, die IJsland bijzonder hard trof. Desondanks werd het ontwerp tijdens de crisis verre-
gaand gerealiseerd. De bijzondere omstandigheden van de crisis hebben hierbij geleid tot nog 
betere en nog ingenieuzere oplossingen – werkelijk toonaangevend.

De speciaal voor dit gebouw ontwikkelde lamp biedt ondanks 
de zeer geringe afmetingen en ondanks het feit dat de lamp 
verblindingsvrij moest zijn, een hoog rendement. Als verlich-
tingsmiddel dient een zichtbare, innovatieve T5-lamp.

Lichtoplossing 
Speciale armatuur RU-SLIMLIGHT / Z-fourtyfive, opbouwarmatuur PERLUCE, rasterarmatuur  
FEW, spot VIVO, lichtmanagementsysteem LITENET, noodverlichtingssysteem, ONLITE

LIGHTLIFE 5   2010 
REYKJAVIK UNIVERSITY 



HIGHLIGHTS
’10
Nieuwe producten en 
aanvullingen

Herfst 2010



Highlights Herfst 2010

MILD LICHT V LED
PANOS INFINITY 
Tunable White

Kantoor en communicatie

CIRCLE tune kit
OPURA LED & Hybrid
PANOS INFINITY 1000 lm
LITENET zonwerings stuurmodule

Kunst en cultuur

ARCOS Tunable White
ARCOS LED Tempura
SUPERSYSTEM Resclite
SUPERSYSTEM DALI

Presentatie en verkoop

ONDARIA LED
TECTON LED

Industrie en techniek

VALUEA LED
TECTON Verbinder
TECTON IP 50

Gezondheid en verzorging

CLEAN LED

Gevels

DMX

1

2
3
4
5
6

7
8
9

10

11
12

13
14
15

16

17



HIGHLIGHTS 2010 — Herfst

MILD LICHT V LED
Inbouwarmatuur

Met een lichtrendement van meer dan 60 lm/W is de LED-versie van MILD LICHT 
V tot 40% efficiënter dan de conventionele uitvoering van de vorige generatie. 
In combinatie met een lamplevensduur van 50.000 uur effent dit het pad voor de 
economische toepassing van LED‘s in de algemene kantoorverlichting. Het voor 
de inbouwarmatuur MILD LICHT V volledig nieuw ontwikkelde optische systeem 
garandeert een evenwichtige lichtsterkteverdeling met zichtbare verlichtingssterk-
tes, zowel aan de wanden als aan het plafond. Voor een homogene verlichting van 
het werkvlak krijgen de LED-lichtpunten dankzij de primaire optiek een perfecte 
resolutie. LED’s met stabiel wit licht in de kleurtemperaturen 3.000 K of 4.000 K en 
met een kleurweergave van Ra > 80 onderstrepen de hoge lichtkwaliteit van MILD 
LICHT V LED. Het passieve en compact gehouden koelsysteem zorgt voor een 
veilige warmtegeleiding. Dit beperkt de onderhoudskosten van de armaturen enorm 
en garandeert tegelijk de lange levensduur van de lamp. De vervangbare LED-unit 
maakt MILD LICHT V LED perfect geschikt voor innovatieve oplossingen voor de 
kantoorverlichting.

Design: James Irvine
www.zumtobel.com/ml
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PANOS INFINITY Tunable White
Downlightserie 

Met een unieke kleurtemperatuurdynamiek kan de LED-downlight PANOS INFINITY 
Tunable White het natuurlijke daglichtverloop simuleren. De gebruiker kan de kleur-
temperatuur flexibel aanpassen aan  de specifieke situatie, de architectuur of het 
object zonder hiervoor lampen of armaturen te moeten vervangen. Daarbij verbetert 
de volledige bandbreedte van 2.700 tot 6.500 Kelvin niet alleen de waarnemings-
kwaliteit, ze creëert ook accenten, laat kleuren beter uitkomen en ondersteunt het 
menselijke bioritme. Met de hoge kleurweergavekwaliteit (Ra 90) garandeert  
PANOS INFINITY Tunable White dat kleuren natuurgetrouw worden weergegeven. 
De instelling van de verschillende witte tinten gebeurt via het bedieningselement 
CIRCLE tune of via het Emotion Touch paneel. De efficiënte LED-downlight haalt  
bij een kleurtemperatuur van 2.700 Kelvin een armatuurlichtstroom van meer dan 
1.600 Lumen bij een opgenomen vermogen van slechts 27 Watt. Met de uitbreiding 
van de downlightserie met de LED-versie Tunable White toont PANOS INFINITY 
LED zich eens te meer een marktpionier. De armatuurefficiëntie, de lichtkwaliteit en 
de variabele kleurtemperaturen zorgen voor een heel nieuwe lichtbeleving.

Design: Christopher Redfern, Sottsass Associati
www.zumtobel.com/panosinfinity
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3
CIRCLE tune kit
Bedieningspaneel

Verschillende kleurtemperaturen op 
eenvoudige wijze sturen: met de bedie-
ningsinterface CIRCLE tune kunnen 
de kleurtemperatuur en de lichtinten-
siteit heel makkelijk worden gewijzigd. 
Daarbij kunnen tot drie instellingen 
opgeslagen en maximaal 64 armatu-
ren parallel aangestuurd worden. De 
CIRCLE tune kit is een volledig pakket 
en bevat alle benodigde componenten 
zoals bijv. ook de busvoeding. Het 
apparaat behoeft geen configuratie.  
Zo kan de gebruiker in de broadcast-
modus de CIRCLE tune aansluiten en 
onmiddellijk starten. Verkrijgbaar in 
een witte en zilverkleurige uitvoering, 
past het bedieningspaneel optimaal in 
elke omgeving.

www.zumtobel.com/circletune

4
OPURA LED & Hybrid
Staanlamp

Uiterst moderne lichttechniek en chi-
que look. De designgerichte staanlamp 
OPURA breidt haar gamma uit met een 
volledige LED-versie en een hybride 
armatuur. OPURA LED scoort door het 
apart regelbare directe en indirecte 
lichtaandeel en door de onderhouds-
vrije lichtbron. In de hybride staanlamp 
komen de voordelen van het directe 
LED-licht samen met de zeer efficiënte 
TC-L basisverlichting. Alle uitvoerin-
gen grijpen terug naar de beproefde 
MPO+ technologie en de sturingsunit 
SensControl II. Een perfect totaalpak-
ket voor uitstekend lichtcomfort aan de 
werkplek – verblindingvrij en efficiënt.  

Design: Peter Andres & ON Industriedesign
www.zumtobel.com/opura

5
PANOS INFINITY 
Stable White 1000 lm
LED-downlightserie

De efficiënte PANOS INFINITY Stable 
White LED-technologie kan nu ook in 
een “kleinere vorm” worden toegepast. 
Naast de bestaande lichtstromen van 
1.800 en 2.400 Lumen is PANOS INFI-
NITY nu ook verkrijgbaar als armatuur 
van 1000 Lumen. Daarmee kan deze 
LED-downlight nu ook perfect worden 
gebruikt voor kleinere ruimtes of in 
ruimtes met lagere plafondhoogtes, 
zoals bijv. in  omkleedruimtes, gangen 
of nevenlokalen.

Design: Chris Redfern, Sottsass Associati
www.zumtobel.com/panosinfinity

6
LITENET 
Zonwerings stuurmodule LM 4JAS  

Met de nieuwe zonwerings stuurmodule 
LM-4JAS kan het daglicht nu nog 
efficiënter worden gebruikt dan 
vroeger. De module stuurt de zonwe-
ring en lamellen ongewoon exact en 
maakt zo een optimale zonwering en 
bruikbare daglichtinval mogelijk. 
In combinatie met LITENET bescher-
men ook nieuwe functies de zonwe-
ring, zoals bijvoorbeeld een vorstalarm, 
de kabelontlasting in de hoogste posi-
tie en de verwittiging bij een wijziging 
in de looptijd ingevolge mechanische 
problemen. De zonwerings stuurmodu-
le kan als vierkanalig schakelkastappa-
raat of als tweekanalig apparaat voor 
plaatselijke inbouw worden gebruikt.

www.zumtobel.com/litenet
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7
ARCOS LED Tunable White
Spotserie

De integratie van de LED-technologie 
Tunable White vervolledigt het veel-
omvattende aanbod van de spotserie 
ARCOS. De LED-module zet met een 
variabel instelbare kleurtemperatuur 
tussen 2.700 en 6.500 K en een uit-
stekende kleurweergave van Ra > 90 
de bakens uit voor een hoogwaardige 
accentverlichting in musea en shops. 
Dankzij de innovatieve technologie 
kunnen zeer fijne nuances worden 
geaccentueerd en kan de kwaliteit van 
de waarneming worden verbeterd. Het 
dimmen gebeurt met DALI.

Design: David Chipperfield
www.zumtobel.com/arcos

8
ARCOS LED Tempura
Spotserie

Kleurdynamisch licht en variabel 
instelbare kleurtemperaturen in het 
bereik tussen 2.700 en 6.500 Kelvin 
zijn twee sterke troeven van de nieuwe 
25W-spot ARCOS LED Tempura. In 
grootte 3 past de LED-spot zich in 
het beeld van de bestaande ARCOS 
spots in. Zo kunnen met het oog op 
de bescherming van de te verlichten 
objecten volledige lichtoplossingen in 
één doorlopend design worden gere-
aliseerd. Dankzij de diepe positie van 
de lichtbron is een zeer goede verblin-
dingsbescherming mogelijk.

Design: David Chipperfield
www.zumtobel.com/arcos

9
SUPERSYSTEM 
Veiligheidsverlichting

Een unieke innovatie op de markt is 
de integratie van vluchtweg- en antipa-
niekverlichting in het hybride ver- 
lichtingssysteem van SUPERSYSTEM. 
Daarbij gaan convertor en batterij- 
pakket volledig schuil in de H- of S-
profielen. Het in het geëloxeerde 
SUPERSYSTEM afdekprofiel voorge-
monteerde RESCLITE verlichtingsele-
ment zorgt met een High-Power LED 
van 2,4W voor een veilige verlichting 
van de vluchtwegen. De geïntegreerde 
“onderhoudsfunctie” zorgt ervoor dat 
de lichtstroom over de hele levensduur 
constant blijft. De sturing gebeurt via 
de individuele, groepsgebonden of 
centrale batterijsystemen van ONLITE.

Design: Supersymetrics
www.zumtobel.com/supersystem

10
SUPERSYSTEM 
DALI-functionaliteit

De nieuwe LED-spotmodules van 2,5W  
en 4,5W kunnen nu ook met DALI aan-
gestuurd en gedimd worden. Convertor 
en DALI-module worden op een com-
pacte montageplaat geleverd en kun-
nen apart van de spotunit in het profiel 
worden ondergebracht. Zo kan men  
de LED-spots volledig vrij opstellen –  
zelfs meerdere modules op gelijke on-
derlinge afstand. Naast de uitgebreide 
functionaliteit bieden de lichtkoppen 
alle gekende lichttechnische troeven 
van SUPERSYSTEM.

Design: Supersymetrics
www.zumtobel.com/supersystem
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TECTON Verbinder
Lichtlijnsysteem

Het alternatief voor de huidige L-, T- 
en X-verbinders: de TECTON-verbinder 
bestaat uit een flexibel middenstuk. 
Daardoor kan hij voor individuele 
hoeken worden gebruikt, maar ook bij 
hoogteverschillen, bijvoorbeeld in een 
trappenhuis. De verbinder is verkrijg-
baar in neutraal wit.

www.zumtobel.com/tecton
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11
ONDARIA LED
Opalen ronde armatuur

Ook ONDARIA gaat mee met de 
tijdsgeest: de nieuwe LED-versie met 
stabiel wit licht overtuigt door het aan-
gename, neutraal witte licht (4.000 K) 
en de uitstekende kleurweergave  
(Ra > 80). De zachte verschijning van 
de ronde armatuur verschilt in niets 
van de bestaande versies met fluores-
centielamp. De individuele LED-punten 
blijven onzichtbaar achter de opalen 
afdekking en laten het licht zacht en 
homogeen in de ruimte stromen. Door 
hun lange levensduur en de stabiele 
kleurtemperatuur kan ONDARIA LED 
als onderhoudsvrij worden bestem-
peld. Bovendien wordt het aangesloten 
vermogen van de LED-versie met ca. 
58% gereduceerd.

Design: Stefan Ambrozus
www.zumtobel.com/ondaria

12
TECTON LED
Lichtlijnsysteem

De montage van de LED-armatuur 
gebeurt analoog aan die van de 
standaardarmatuur: volkomen flexibel 
en zonder gereedschap dus. Zo kan 
de overschakeling naar de nieuwe 
technologie ook in bestaande TECTON 
projecten makkelijk worden gereali-
seerd. De lange levensduur van de 
LED-lichtbronnen wordt gegarandeerd 
door het optimale warmtebeheer in het 
hele systeem.

Design: Billings Jackson Design
www.zumtobel.com/tecton

13
VALUEA LED
Halreflectorarmatuur

VALUEA LED kan conventionele halre-
flectorarmaturen met hogedruk- resp. 
fluorescentielampen optimaal vervan-
gen. Zonder ontstekings- of herontste-
kingstijden en met een buitengewoon 
goede kleurweergave van Ra > 90 weet 
het LED-model te overtuigen met een 
hoge lichtkwaliteit. Ontworpen voor 
beschermingsniveau IP 54, functio-
neert VALUEA ook perfect bij trillingen. 
De LED-armatuur is geconcipieerd als 
langwerpige armatuur en bijzonder ge-
schikt voor toepassingsdomeinen met 
koelere omgevingstemperaturen.

www.zumtobel.com/valuea
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TECTON IP 50
Lichtlijnsysteem

De voordelige industrieoptiek met een 
hoog beschermingsniveau van IP 50 
breidt de keuze aan componenten 
voor het lichtlijnsysteem TECTON nog 
verder uit. De industrieoptiek, geschikt 
voor standaard TECTON lichtbalken 
met 1 en 2 lampen, kan in het nieuwe 
beschermingsniveau probleemloos in 
bestaande systemen worden geïnstal-
leerd. Ook het onderhoud blijft even 
eenvoudig en gereedschapsloos. 
Samen met de hoogwaardige IP 60 
optiek biedt TECTON nu een passende 
keuzemogelijkheid voor elk budget.

www.zumtobel.com/tecton

16
CLEAN LED
Cleanroom armatuur

Onderhoudsvrijheid en een uitstekende 
kleurweergave, dat zijn de troeven van 
de cleanroom armatuur CLEAN LED. 
Zelfs na een levensduur van 50.000 uur 
leveren de armaturen nog een licht-
stroom van 70%. Dat weegt vooral in 
onderhoudsintensieve operatieruimtes 
sterk door. CLEAN LED is verkrijgbaar 
als inbouwarmatuur met een hoge 
kleurweergave van Ra > 90 en biedt  
de vereiste beschermingsniveaus 
IP 54/65. De hoge eisen op het vlak 
van verlichtingssterktes in operatie-
ruimtes vervult de CLEAN LED zonder 
enig probleem dankzij de lichtoutput 
die vergelijkbaar is met die van 2×80 W 
resp. 3×54 W fluorescentielampen. 
Bovendien zorgt de geïntegreerde 
luminantiereducerende optiek voor een 
optimale verblindingsbescherming en 
lichtverdeling.

www.zumtobel.com/clean

17
DMX 
Sturing 

Voor grootschalige lichtensceneringen 
worden er bijzondere eisen gesteld aan 
de sturingssystemen. Daarom biedt 
Zumtobel DMX-oplossingen voor cre-
atieve lichtensceneringen aan. Daarbij 
worden de individuele wensen van 
klanten gerealiseerd: de geschoolde 
Zumtobel technici stellen op het stu-
ringsapparaat Butler XT de program-
mering van stemmingen en shows in 
en zorgen voor een vlot verloop. Een 
volledige DMX-oplossing voor de klant: 
sturing, programmering en bedienings-
apparaat in één – naar keuze in zwart 
of wit glas.  

www.zumtobel.com/dmx

16 s

15 s

17 s



Poland
Zumtobel Licht GmbH Sp.z.o.o.
Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Narbutta 46/48
02-541 Warszawa
T +48/(22) 856 7431
F +48/(22) 856 7432
M info@zumtobel.pl
www.zumtobel.pl

Russia
Zumtobel Lighting GmbH
Official Representative Office
Skakovaya Str. 17
Bld. No 1, Office 1104
125040 Moscow
T +7/(495) 945 36 33
F +7/(495) 945 16 94
M info-russia@zumtobel.com
www.zumtobel.ru

Sweden
Zumtobel Belysning
Birger Jarlsgatan 57
113 56  Stockholm
T +46 8 26 26 50
F +46 8 26 56 05
M info.se@zumtobel.com
www.zumtobel.se

Slovenia
Zumtobel Licht d.o.o.
Dunajska cesta 159
1000 Ljubljana
T +386/(1) 56 09 820
F +386/(1) 56 09 866
M slovenija@zumtobel.si
www.zumtobel.si

Switzerland
Zumtobel Licht AG
Thurgauerstrasse 39
8050 Zürich
T  +41/(0)44/305 35 35
F  +41/(0)44/305 35 36
M  info@zumtobel.ch
www.zumtobel.ch

United Arab Emirates
Zumtobel Lighting GmbH (Branch)
Dubai Airport Free Zone, 
Building 6W, B Block, 233  
PO Box 54302 
Dubai
T +971/(0)4 299 3530
F +971/(0)4 299 3531
M info@zumtobeluae.ae

United Kingdom
Zumtobel Lighting Ltd.
Unit 4 - The Argent Centre, Pump Lane
Hayes/Middlesex UB3 3BL
T +44/(0)20 8589 1800
F +44/(0)20 8756 4800
M enquiries@zumtobel.com
www.zumtobel.co.uk

USA and Canada
Zumtobel Lighting Inc.
Location Highland
3300 Route 9W
Highland, New York 1258-2630
T +1/(0)845/691 62 62
F +1/(0)845/691 62 89
M zli.us@zumtobel.com
www.zumtobel.us
www.zumtobel.ca

Headquarters
Zumtobel Lighting GmbH 
Schweizer Strasse 30
Postfach 72
6851 Dornbirn, AUSTRIA
T  +43/(0)5572/390-0
F  +43/(0)5572/22 826
M info@zumtobel.info

www.zumtobel.com

Australia and New Zealand
Zumtobel Lighting Pty Ltd
333 Pacific Highway
North Sydney, NSW 2060
T +61/(2)8913 5000
F +61/(2)8913 5001
M info@zumtobel.com.au
www.zumtobel.com.au

Austria
Zumtobel Licht GmbH  
Donau-City-Straße 1
1220 Wien 
T  +43/(0)1/258 26 01-0
F  +43/(0)1/258 26 01-82845
M  info@zumtobel.at
www.zumtobel.at

Belgium
N.V. Zumtobel Lighting S.A.
Rijksweg 47 –  
Industriezone Puurs Nr. 442
2870 Puurs
T  +32/(0)3/860 93 93
F  +32/(0)3/886 25 00
M  info@zumtobel.be 
www.zumtobel.be

China
Zumtobel Lighting (China) 
Room 101, YIHONG Technology Park
No 192 Tianlin Road Xuhui District
Shanghai City 200233
T +86 21 6375 6262
F +86 21 6375 6285
M sales.cn@zumtobel.com
www.zumtobel.com.cn

Croatia, Serbia,  
Bosnia and Herzegovina 
Zumtobel Licht d.o.o.
Radnička cesta 80 – Zagrebtower
10000 Zagreb
T +385/(1) 64 04 080
F +385/(1) 64 04 090
M hrvatska@zumtobel.com  
M srbija@zumtobel.com
www.zumtobel.hr

Czech Republic and Slovak Republic
Zumtobel Lighting s.r.o.
Jankovcova 2
Praha 7
170 00 Praha
T +420/(2) 66 782 200
F +420/(2) 66 782 201
M praha@zumtobel.com
www.zumtobel.cz

Denmark
Light Makers AS
Indiavej 1
2100 København/Copenhagen
T +45 35 43 70 00
F +45 35 43 54 54
M lmsales@lightmakers.dk
www.lightmakers.dk

Germany
Zumtobel Licht GmbH  
Grevenmarschstrasse 74–78
32657 Lemgo
T   +49/(0)5261 212-0
F   +49/(0)5261 212-9000
M  info@zumtobel.de
www.zumtobel.de

France
Zumtobel Lumière Sarl
156 bd Haussmann 
75008 Paris
T  +33/(0)1/56 33.32.50
F  +33/(0)1/56.33.32.59
M  info@zumtobel.fr
www.zumtobel.fr

Hong Kong
Zumtobel Lighting Hong Kong
Unit 319, Level 43,
Tower 1, Metroplaza, 
223 Hing Fong Road, 
Kwai Chung, N.T.
T +852/(0)2503 0466
F +852/(0)2503 0177
M admin@zumtobel.com.hk

Hungary 
Zumtobel Lighting Kft
Lomb u. 15.
1139 Budapest
T +36/(1) 35 00 828
F +36/(1) 35 00 829
M office.hu@zumtobel.com 
www.zumtobel.hu

India
Zumtobel Lighting GmbH
Branch Office India
S-605, Manipal Centre
Dickenson Road
560042 Bangalore
M Enquiries.india@zumtobel.com

Italy
Zumtobel Illuminazione s.r.l.
Sede legale ed amministrativa
Via Isarco, 1/B
I-39040 Varna (BZ)
T  +39/0472/27 33 00
F  +39/0472/83 75 51
M  infovarna@zumtobel.it
www.zumtobel.it

Luxembourg
N.V. Zumtobel Lighting S.A.
Rue de Luxembourg 177
8077 Bertrange – Luxembourg
T  +352/26.44.03.50
F  +352/26.44.03.51
M  info@zumtobel.lu
www.zumtobel.lu

Netherlands
N.V. Zumtobel Lighting S.A.
Zinkstraat 24-26
4823 AD Breda
T  +31/(0)76/541.76.64
F  +31/(0)76/541.54.98
M  info@zumtobel.nl
www.zumtobel.nl

Norway
Zumtobel Belysning
Pilestredet 75 C
0354 Oslo
Postbox 5829 Majorstuen
0308 Oslo
T +47 22 46 85 00
F +47 22 46 85 02
M firmapost@zumtobel.com
www.zumtobel.no





27 LIGHTLIFE 5   2010 
THE MAKING OF DISCUS

OP ZOEK 
NAAR DE 
ZON

The Making of Discus – 
Interview met Harald Gründl, EOOS 
Foto’s Interview: Markus Deutschmann / Interview: Kerstin Schitthelm

Lightlife ontmoette Harald Gründl, één van de creatieve 
breinen van EOOS, en had een interessante dialoog over het 
ontstaan van Discus.

Vorm volgt LED – het spotdesign van Discus werd voor het eerst speciaal 
geconcipieerd naar de LED-technologie toe. Het innovatieve designcon-
cept van EOOS garandeert een puur passieve koeling van de LED-module 
met zeer compacte afmetingen en een markante optiek.
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“Discus is het archaïsche zonnesym-
bool – gecombineerd met de aller-
modernste LED lichttechnologie.”
Harald Gründl, EOOS

Het design van Discus is enerzijds op de speciale eisen van de 
LED-technologie afgestemd, anderzijds geïnspireerd door de 
zonneschijven van de sjamanen die al duizenden jaren oud zijn 
(onder). (Foto: Historisch museum Stockholm)
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Met de nieuwe spotserie Discus is het voor de eerste keer 
gelukt, om de mogelijkheden en vereisten van de LED 
technologie op een expressieve manier in het design te 
integreren. De op de zonneschijf lijkende vorm met de 
ring van koelribben, die als designelement het uiterlijk 
van de spot domineert, maakt door de geoptimaliseerde 
warmtehuishouding een passieve koeling van de hoog-
vermogen LED module mogelijk. Met slechts 28 mm is de 
LED uitvoering extreem smal. Ook het pas geconcipieerde 
adapter-/trackbox-platform presenteert zich in een com-
pacte, discrete vorm en onderstreept het minimalistische 
spotconcept. Voor het attractieve design werd de spotse-
rie door de Raad voor vormgeving onderscheiden met de 
iF Award 2010 voor uitstekend productdesign. 

Het design van deze buitengewone spotserie komt van de 
Weense designstudio EOOS - die reeds sind jaren design-
partner van de firma Zumtobel is. Succesvolle producten, 
zoals de LED spot Tempura, de Vivo spotserie of ook de 
eerste eco-designspot Liviano, verduidelijken de eisen 
die de avantgardisten uit de Oostenrijkse hoofdstad aan 
het design stellen. Een design, dat enerzijds heel discreet 
maar tegelijk ook zeer veelzeggend is. Met hun filosofie 
van de poëtische analyse nemen ze zich bewust de tijd 
om zich in de ondernemingsfilosofie van hun partner te 
verdiepen en zo de onbewuste identiteit van hun op-
drachtgevers te herkennen en de wisselwerkingen van 
functionele en emotionele componenten perfect uit te 
balanceren. De poëtische analyse wordt echter vooral 
bepaald door het zoeken naar een intuïtief beeld, naar een 
ritueel of naar een verhaal, een mythe. 

Interview met Harald Gründl, die samen met Gernot Bohmann en Mar-
tin Bergmann het creatieve brein van het Weense designkantoor EOOS 
vormt, over de bekoring en de uitdaging van de nieuwe LED technologie:

 De spotserie houdt zich bezig met de nieuwe design-
mogelijkheden door LED. Wat waren voor u de uitdagin-
gen bij de ontwikkeling?  
Harald Gründl: Het idee om een geheel vlakke spot te ontwerpen, 
hadden wij al vier jaar geleden, tijdens de briefing voor de 
eerste LED spot (Tempura). De LED technologie is echter nu 
pas zo ver, de LEDs zijn wezenlijk efficiënter als toen, zodat 
wij onze visie om een LED spot gewoon als schijf te ontwik-
kelen, konden verwezenlijken. Dit versterkt onze overtuiging 
dat er nu een technologische verandering plaatsvindt - dat 
de LED werkelijk aan de toekomstige eisen van lichtkwaliteit 
en energie-efficiëntie kan voldoen. Tot nu toe werd de LED 
technologie in conventionele bouwvormen geïntegreerd. Voor 
ons stond tijdens het ontwikkelingsproces snel vast dat wij 
het omgekeerde gaan doen en de conventionele lampen in 
deze schijfvorm integreren.
 De „zonnestralen“ van de Discus zijn heel markant – 
houdt u van onmiskenbare vormen? 
Harald Gründl: Wij waren op zoek naar een krachtig beeld voor 
de Discus en hebben dit zeer, zeer krachtige beeld in de 
kettingen gevonden die de sjamanen droegen – de zonne-
schijven. Deze zonneschijven zijn duizenden jaren oud. Voor 
ons is deze archaïsche symbolische vorm, gecombineerd met 
moderne hoogtechnologie, een perfecte weerspiegeling van 
de huidige maatschappij. Wij mensen zijn beïnvloed door ver-
halen, mythen, rituelen, die al sinds duizenden jaren bestaan. 
En anderzijds zijn we ook beïnvloed door de moderne tech-
nologie, waar wij ons niet altijd een voorstelling van kunnen 
maken. De combinatie van deze twee verschillende aspecten 
is voor ons eigenlijk het uitgangspunt voor de vormgeving 
van de Discus geweest.
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“Voor ons is de vorm die uiteindelijk 
ontstaat, een combinatie van 
symbolische vorm en technische 
noodzaak.”
Harald Gründl, EOOS

 De stralen hebben een belangrijke technische func-
tie – wilt u dit expliciet onderstrepen door het design?
Harald Gründl: De stralenvorm bij de Discus is eigenlijk het 
gevolg van het feit dat wij enerzijds de symbolische vorm 
van de sjamanenketting citeren en dat anderzijds de radiaal 
geplaatste stralen tegelijkertijd de koelribben zijn die de LED 
module in het midden van de spot koelen. De spot is zoda-
nig geconcipieerd dat de lucht in alle posities van onderaf 
aangezogen wordt, de koeling van de LEDs gegarandeerd 
is en de hete lucht vervolgens naar achteren toe afgegeven 
wordt. En dit bewijst ons vormgevingsconcept heel duidelijk: 
symbolische vormen mogen niet alleen op zich staan, maar 
moeten een integraal bestanddeel van een technische functie 
zijn. Design is voor ons nooit iets dat men over de technische 
functie heen schuift. Voor ons is de vorm die uiteindelijk ont-
staat, een combinatie van symbolische vorm en technische 
noodzaak.

 Met de LED technologie worden de technische eisen 
van een lamp ook voor een designer steeds belangrijker 
– hoe gaat u daarmee om? Moet u nu ook expert op het 
gebied van lichttechniek worden?
Harald Gründl: Hoewel het hier om een spot gaat, is het probleem 
dat wij moesten oplossen, geen lichttechnisch, maar een 
warmtetechnisch probleem. En hierin komt de veranderde 
toegang tot de LED technologie tot uiting, namelijk dat men 
zich meer ermee bezig moet houden, hoe de warmte afgeleid 
wordt, als dat men rekening moet houden met lichttechnische 
aspecten. Want de LED module is lichttechnisch geoptimali-
seerd en hoeft eigenlijk nog maar perfect gekoeld te worden. 
Design moet in de toekomst dus niet zozeer bedekken, maar 
moet eerder vormen openbreken om aan de technische eisen 
van de LED te voldoen. Wij hopen dat deze archetypische, 
krachtige vorm van de spot blijft en alleen maar door steeds 
krachtigere LEDs aangevuld wordt.
 De spotserie Discus is vooral geschikt voor gebruik 
in de verkoop en de presentatie – waar ziet u de grote 
voordelen van deze spot?
Harald Gründl: Vanuit onze ervaring als retail-designer weten wij 
dat het heel belangrijk is om een bouwvorm met verschillende 
lamptypes te hebben. Het gaat er dus niet om dat verschil-
lende groottes bestaan, maar dat datgene wat uit de bouw-
vorm komt, moet variëren – de stralingshoek of de lamp. En 
dit heeft twee voordelen: over enkele jaren zullen hopelijk al-
leen nog maar deze schijven bestaan. En een verder voordeel 
voor het huidige gebruik op retailgebied is, dat men verschil-
lende lamptypes met elkaar kan combineren, zonder dat men 
verschillende spots aan het plafond heeft. 

Het kantoor EOOS werd in 1995 door Gernot Bohmann,  
Martin Bergmann en Harald Gründl opgericht. Deze 3 partners 
hebben samen de „Poëtische Analyse“ ontwikkeld, om voor 
hun opdrachtgevers concepten te kunnen ontwikkelen die op 
de totaliteit gericht zijn. Op het gebied van Brand Spaces heeft 
EOOS voor klanten als Adidas en Armani wereldwijd gerea-
liseerde shopconcepten ontwikkeld. Producten en meubels 
ontwerpt EOOS onder andere voor Alessi, Bulthaup, Dedon, 
Duravit, Moroso, Walter Knoll en ook Zumtobel.
(Foto: Udo Titz)
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Door zijn vlakke, discrete vorm past Discus perfect in elke 
architectonisch concept.
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„Net als ruimtematen en kleuren behoort ook het licht tot de fysisch en 
psychisch voelbare ervaringen. Daarom is een kleur- en lichtconcept dat 
voor elke ruimtestructuur doordacht en op elkaar afgestemd is, voor onze 
gebouwen enorm belangrijk, om zowel een ideale werksfeer als een ideale 
genezingsomgeving te creëren, op elk moment en op elke plaats.“

woernerundpartner

Warme kleuren en licht zijn de centrale elementen bij de vormgeving 
van de kliniek in Offenbach. De façade zelf straalt reeds een leven-
dige vriendelijkheid uit (boven). In de twee verdiepingen tellende 
inkomhal ondersteunt een harmonisch lichtconcept en een kleurrijk 
weggeleidingssysteem de ondersteuning (onder).
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KLINIEK  
IN OFFENBACH

RUST EN  
KRACHT

Opdrachtgever: Stad Offenbach/D
Architectuur/Lichtplanning: woernerundpartner, Frankfurt/D
Lichtplanning/Elektroplanning: Brendel Ingenieure, Frankfurt/D
Elektro-installateur: Elektro Bauer, Leipzig/D
Foto‘s: Eibe Sönnecken / Tekst: Kerstin Schitthelm

Het Klinikum Offenbach is de modernste kliniek van het Rhein-Main ge-
bied en biedt behandelingen en accomodaties volgens de huidige stand 
van de medische wetenschap. De geoptimaliseerde structuur van het ge-
bouw, de krachtige kleuren, de veeleisende lichtoplossingen en het intel-
ligente oriëntatieconcept tonen aan hoe gebouwen aan de strengere eisen 
van de moderne medische zorg kunnen voldoen. 
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Een ideale infrastructuur voor een procesgestuurde route voor de patiënten, een uiterst actuele 
medisch-technische uitrusting, doordachte vormgeving van de kamers en optimale concepten 
voor de kleuren, het materiaal, de verlichting en de vrije ruimtes karakteriseren de nieuwbouw 
van het Klinikum Offenbach. Hierdoor is de beste verzorging van de patiënten, aangename 
arbeidsomstandigheden voor de medewerkers en een zo groot mogelijk welbehagen voor 
alle mensen in het gebouw gegarandeerd. De verlichting draagt hier voor een groot deel aan 
bij. Hoogwaardige armaturen die niet verblinden, ondersteunen de medewerkers tijdens hun 
werkzaamheden. Het licht in de patiëntenkamers is bevorderlijk voor de genezing. Intelligente 
verlichtingsoplossingen maken het voor de bezoekers gemakkelijker om zich te oriënteren.

Met een gebruiksoppervlakte van meer dan 29.000 m² en een totale oppervlakte van circa 
60.000 m² biedt de nieuwbouw van de kliniek in Offenbach plaats aan zes competentie-divises, 
de verzorgings-, intensive care-, onderzoeks-, operatie- en behandelingsafdelingen en aan de 
centrale bedrijfstechniek. De nieuwbouw heeft zeven verdiepingen en werd ontworpen door het 
Frankfurtse bureau woernerundpartner. Petra Wörner, architecte en directeur van dit bureau, 
beschrijft de architectuur van het kamvormige gebouw dat over vier vleugels beschikt, als „ge-
disciplineerd, zonder pathos, maar niet zonder poëzie“. 

De veelzijdige plattegrond biedt flexibele mogelijkheden voor gewijzigde werkverlopen, korte 
wegen voor de patiënten, medewerkers en bezoekers en ook het gebouw zelf kan zich aan de 
toekomst aanpassen en met nog een „tand“ links en  rechts van de kamrug uitgebreid worden. 
In het openbare gedeelte liggen de ruime ingangshal, een cafetaria verdeeld over twee verdie-
pingen, de shopping mile, een kapel en een gebedsruimte voor moslims. In de sokkel bevinden 
zich de operatieafdelingen en de afdeling voor diagnostiek. Boven op de sokkel zijn de kam-
achtig ontworpen verzorgingsafdelingen met 724 bedden en de bijbehorende dienstkamers 
geplaatst. 
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De trappenhuizen bieden een goede oriëntatie door de 
verschillende kleuren. Linaria lampen volgen het verloop van 
de trap en vormen als het ware een verlicht tegenstuk tot de 
leuning (boven).

Zand- en aardetinten zorgen in de patiëntenkamers voor 
een bijna behaaglijke sfeer (links). Bij de kliniek hoort ook 
een openbaar toegankelijk gedeelte met shopping centre en 
cafetaria (onder).
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Lichtoplossing
Downlights PANOS, inbouwarmaturen SLOTLIGHT, lichtlijn LINARIA, spots ARCOS, clean-
room-armaturen CLEAN SUPREME, medisch verzorgingssysteem CONBOARD, opbouwarma-
turen PURELINE

Bij de vormgeving van de openbare ruimtes van de nieuwbouw hebben de architecten voor 
warme kleuren en veel licht als centrale elementen gekozen. Ook de voorgevel straalt met zijn 
krachtige roodtinten levendige vriendelijkheid uit. De hoge transparantie van de gevel zorgt 
voor luchtigheid, een overvloed aan licht en voor kleurigheid. In de inkomhal met twee verdie-
pingen staat een harmonisch lichtconcept met Panos Downlights en met speciale uitvoeringen 
van de Slotlight inbouwarmatuur garant voor een snelle oriëntatie. De warme rode kleur van 
de vloer vormt een stralend contrast met de witte wand- en plafondelementen en verleent een 
vriendelijke en zachte uitstraling aan de ruimte. Een speciaal ontworpen geleidingssysteem met 
attractieve kleur- en patroonaccenten helpt de patiënten en bezoekers in alle openbare gedeel-
tes van het gebouw snel de gewenste afdeling te vinden. 

De patiëntenkamers op de 13 verzorgingsafdelingen zijn helder en vriendelijk en beschikken 
over hoogwaardige inbouwmeubels, waarin ook het medisch verzorgingssysteem Conboard 
geïntegreerd is. Het behaaglijk-warme kleur- en materiaalconcept van zand- en aardetinten in 
de kamers voor volwassen patiënten wordt op de kinderafdeling vervangen door krachtigere 
kleuren die telkens van de kamerwand op de bedden van de kinderen uitstralen. 

Slotlight inbouwarmaturen zorgen voor aangenaam helder verlichte gangen – vier armaturen 
die een vierkant vormen, onderstrepen de kruispunten. In de trappenhuizen volgen Linaria 
armaturen het verloop van de trap en vormen een attractieve tegenhanger van de leuning. Voor 
oriëntatie in het grote gebouw zorgen ook de vele optische verbindingen tussen de verschil-
lende delen van het gebouw en de verschillend aangelegde binnenhoven met hun afwisselende 
kleuren rood, geel en groen die afhankelijk van de tijd van de dag en het jaar steeds weer 
nieuwe kleurcombinaties bieden. De architectuur van de nieuwbouw maakt bovendien door de 
op veel plaatsen bewust geopende voorgevel het uitzicht op de omliggende stadswijken moge-
lijk en zorgt tevens voor de optische verbinding van deze wijken met het gebouw.

Een speciaal weggeleidingssysteem met attractieve kleuren en 
patronen plaatst vormgevende accenten en helpt patiënten en 
personeel om snel de gewenste afdeling te vinden.
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De medische verzorgingsunit Conboard is mooi geïntegreerd in 
het meubilaire van de patiëntenkamer en ondersteunt perfect 
de medisch-technische verzorging (boven).

Veelvuldige uitzichten en een consequente kleurvormgeving 
leiden tot een zinvolle verbinding van de afzonderlijke delen 
van het gebouw. (onder)
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Een netwerk van culturen
Sandra Hofmeister over de Biennale in Venetië 
als vast punt op de architectuuragenda.

„Salve“, zo begroet een Zweedse architect zijn Spaanse col-
lega, die hij op de vaporetto aan de Rialto brug tegenkomt. 
De een woont in Beijing, de ander in Barcelona. Ze kennen 
elkaar door hun studie aan het Massachusetts Institute of 
Technology in Cambridge en zijn ter gelegenheid van de 
opening van de Architectuur Biënnale naar Venetië gereisd. 
De lagunestad bevindt zich in een uitzonderlijke toestand – 
de internationale architectuurscène heeft eind augustus een 
spannend rendez-vous. Men treft zich ‘s morgens voor een 
kopje cappuccino aan de Campo Margherita, overdag ziet 
men elkaar op het terrein van de Giardini en ‘s avonds kan 
men op het hotelterras met blik op de Canal Grande genieten 
van een glaasje wijn en de warme zomernacht. De lagunestad 
is vol met Fransen en Scandinaviërs, Japanners en Amerika-
nen, die hier als vanzelfsprekend het gevoel hebben thuis te 
zijn. Ze gunnen zich een korte adempauze van het alledaagse 
leven op kantoor, stellen in Venetië actuele projecten voor, 
wisselen ervaringen en meningen uit en discussiëren over de 
toekomst. Hier worden niet alleen oude vriendschappen aan-
gehaald, veel architecten leggen ook nieuwe contacten, laten 
zich inspireren en ontdekken perspectieven voor toekomstige 
projecten. 
 Taalbarrières en culturele grenzen worden hierbij 
met gemak overwonnen, in geval van twijfel zegt iedereen 
gewoon „Buon giorno“. Op het schilderachtige toneel van 
Palladio en Sansovino worden voor enkele maanden die din-
gen realiteit, die buiten de Biënnale alleen in blogs of tweets, 
via e-mail of skype plaatsvinden. Het complexe communi-
catienetwerk van de architectuurscène heeft de nationale 
grenzen al lang overwonnen, op virtueel en reëel gebied. De 
Biënnale in Venetië laat regelmatig zien dat deze uitwisseling 
ook zonder digitale hulpmiddelen functioneert. Zo heeft men 
tijdens dit evenement dat om de twee jaar plaatsvindt, de 
mogelijkheid om veel verrassende ervaringen op te doen, die 
voor een blijvende indruk zorgen. Jonge talenten lijken plot-
seling opgebrand, terwijl bouwkunstenaars die tot nog toe 
onbekend waren, ineens wereldberoemd worden en de een 

of andere ongenaakbare sterarchitect blijkt opeens tot ieders 
verbazing bereid te zijn om te discussiëren. In Venetië laat de 
grote wereld van de internationale bouwkunst zich van zijn 
menselijke kant zien, van heel nabij, en maakt hierbij een heel 
familiaire indruk. Als motto voor de Biënnale van dit jaar koos 
de Japanse algemene commissaris Kazuyo Sejima welover-
wogen de spreuk „People meet in architecture“ – passender 
had het thema voor de tentoonstelling van dit jaar nauwelijks 
kunnen zijn. Architectuur brengt mensen samen. Het is een 
proces dat constant in beweging is, culturele verschillen 
matigt en overwint en dat van de uitwisseling tussen de ver-
schillende werelden profiteert. Dat hierbij ook verschillende 
methodes, meningen en houdingen naar voren komen, is bij 
zo veel gemeenschapszin als er dan in Venetië heerst, haast 
bijzaak en maakt de communicatie pas echt spannend.
 Na ongeveer een week is de openingsdrukte voorbij en 
bezoekers vanuit de hele wereld kunnen de tentoonstellingen 
en paviljoenen bezichtigen. U zult verrast zijn, hoeveel fanta-
sie, creatieve vrijheid en nieuwe gezichtspunten de architec-
tuur mogelijk maakt. Deze indruk wordt nog versterkt door 
de culturele verschillen. „Alla prossima“ – „Tot de volgende 
keer!“ – zegt men bij het afscheid van de lagunestad, als de 
grond op het vaste land schommelt na een week van regel-
matige tochten met een vaporetto-boot en als de internati-
onale architectuurscène langzaam weer vertrekt. Venetië is 
een vast punt op de agenda van architecten. En in de tijd 
tussen de Biënnale jaren blijft nog steeds de virtuele ruimte 
waarin het net van internationale architectuur-community 
steeds groter en groter wordt en nog sterker naar elkaar toe 
groeit. 

Sandra Hofmeister, geboren in 1970, is journaliste en publiciste met de 
speerpunten architectuur en design. Na haar studie kunstgeschiedenis in 
Berlijn promoveerde ze aan de Ludwig-Maximilians-Universiteit in München 
in de studierichting Romanistiek. Haar Duitse en Engelse teksten zijn onder 
andere in Mark, Baumeister, Architektur & Wohnen en op www.stylepark.com 
te lezen. Ze ondersteunt Detail als vrije redactrice, onder andere voor het 
magazine Lightlife. 

Foto: Herbert List

Trefpunt Venetië : Op de Piazza San Marco komen reeds sinds 
eeuwen mensen samen om te praten, te flaneren en om duiven 
te voeren. Tijdens de Architectuur-Biënnale wordt de digitale 
en virtuele uitwisseling onder gelijkgezinden een onvergetelijke 
ervaring - net zoals in vroegere tijden.
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UŠĆE SHOPPING 
CENTER 
IN BELGRAD

MAGNETISCHE 
AANTREKKING

Opdrachtgever: Ušće Shopping Center d.o.o, Belgrad/SRB
Architectuur: Chapman Taylor Architetti S.r.l, Milaan/I / Lichtplanning en -design: Voltaire 
Light Design, Milaan/I / Elektro-installatie: BDSP YU d.o.o, Belgrad/SRB
Foto‘s: Alexa Rainer (pag. 40, pag. 42–43, pag. 45 rechts), Igor Mandic (pag. 41, pag. 44–45) 
Tekst: Hildegard Wänger

Het is rood, het is groot en het heeft de aantrekkingskracht van een mag-
neet. Met het nieuwe shopping center Ušće is in Belgrado op de grens 
van de oude en de nieuwe stad een herkenningsteken ontstaan, een soort 
urbane sculptuur.

De door Chapmann Taylor ontworpen binnenruimten moeten 
de bezoekers een bijzondere verblijfskwaliteit bieden, die het 
commerciële aspect overtreft. (rechts)

De rood verlichte voorgevel van het shopping center trekt alle 
blikken naar zich toe en wekt nieuwsgierigheid op (onder).
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Bij het ontwerpen van de ruimtes stond de totaalindruk cen-
traal – de combinatie van kleur, vorm, licht en ruimte (boven). 
Plattegrond, schaal 1: 1500 (onder).
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Het nieuwste en grootste shopping center van Servië, het Ušće in Belgrado, is meer dan alleen 
maar een reusachtig winkelcentrum. Zijn rood verlichte voorgevel zendt een duidelijk signaal 
uit, het signaal van een stad die wil groeien. Rood staat voor kracht, energie en aandacht. 
En aandacht is datgene wat het gebouw, dat is ontstaan op een terrein dat in 1990 door een 
NAVO-aanval werd vernietigd, overduidelijk opeist. Al van veraf is het ensemble, bestaande 
uit Ušće Tower en Ušće Shopping Center, te zien. Tienduizenden bezoekers stromen dagelijks 
van 10.00 tot 22.00 uur door de drie ingangen het gebouw binnen. Hier zou men hele dagen, 
ja zelfs weken kunnen doorbrengen, als men alles wil zien, uitproberen of bezoeken. Meer dan 
140 shops van alle bekende internationale merk- en modelabels, talrijke cafe’s en restaurants, 
een multiplex-bioscoop met 11 zalen, bowlingbanen en speelhallen en vooral een 4000 m2 
grote supermarkt dingen naar de gunst van de bezoekers. Een wereld op zich. Er bestaat niets, 
wat hier niet te koop is - geen kans om aan een aankoop te ontkomen. 

Bij het ontwerp van dit 150 miljoen euro kostende project bestond bij de twee investeerders 
al de twijfel, of de handel al te zeer op de voorgrond zou kunnen komen te staan. Om dit te 
voorkomen, gaven de MPC Holding en Meryll Lynch aan het gerenommeerde architectuurbu-
reau Chapman Taylor de opdracht om de voorgevel en het interieur te ontwerpen. Ze waren 
ervan overtuigd dat ze hierdoor iets bijzonders voor de stad Belgrado zouden creëren, iets dat 
veel meer is dan het simpele idee van een winkelcentrum. De architecten hadden al bij meer-
dere internationale projecten bewezen dat allebei de aspecten – handel en architectuur – zich 
tot een geslaagd geheel laten combineren. En inderdaad ziet de voor het project verantwoor-
delijke architect Gerardo Sannella hierin ook niet werkelijk een tegenstrijdigheid. “Wij zijn er 
bijzonder goed in om mooie, functionele en sterke architectuur te ontwerpen, zonder hierbij het 
commerciële aspect uit het oog te verliezen. Want tegenwoordig moet alles commercieel zijn. 
Elk museum heeft zijn eigen shop en zijn café. Zo is elke kunstexpositie een soort shopping 
centre“, legt hij uit.  

Verlaagde plafonds, nissen en uitstekende delen scheppen 
ruimte voor diverse verlichtingssituaties (rechts). 
Naast de 140 shops behoren ook talrijke cafés en restaurants 
tot het shopping center concept. Hier kan men zich perfekt 
ontspannen onder een aangename verlichting (onder).
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De architectuur van het Ušće leeft van sterke contrasten. De machtige, signaalrode voorgevel 
trekt de bezoekers aan, het heldere, rustige interieur nodigt uit om te blijven. Zachte natuurtin-
ten strelen het oog en vormen een neutrale ruimte voor de enscenering van de shops en de 
attracties. “Onze taak bestond erin een kader voor de verschillende winkels te creëren. Dus 
hebben wij veel met wit gewerkt – zo richt alle aandacht zich op het aanbod van de verkoop- 
en food-zones“ beschrijft Gerardo Sannella het vormgevingsconcept. 

Het spannende contrast tussen buiten en binnen is ook terug te vinden in de lichtplanning die 
in nauwe samenwerking tussen de lichtplanners, Voltaire Lightdesign uit Milaan en de elektro-
installateurs BDSP uit Belgrado, plaatsvond. Terwijl de voorgevel van het shopping centre door 
sterke lichtbronnen verlicht wordt, plaatsen de armaturen van Zumtobel binnen in het gebouw 
rustgevende accenten. Grote lichtkoepels overspannen de galerijen die over drie “beuken” 
en vier verdiepingen verdeeld zijn. Het daglicht dat hier invalt, wordt in de avonduren vervan-
gen door een combinatie van Xeno spots en het Miros spiegelprojectiesysteem, die een zacht 

In de winkelgalerijen wordt het binnenvallende daglicht tijdens 
de avonduren vervangen door zacht kunstlicht uit Xeno spots 
en het Miros spiegelprojectiesysteem. Lichtbanden plaatsen 
accenten.
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Lichtoplossing
Lichtplafond en lichtlijnen SLOTLIGHT II, Downlights PANOS Q en PANOS M, XENO spots en 
MIROS spiegels, lichtbandsysteem Tecton-Tetris, veiligheidsverlichting RESCLITE en ONLITE 
SB 128, lichtmanagement-systeem LUXMATE professional

licht verspreiden. Verlaagde plafonds, nissen en uitstekende gedeeltes scheppen ruimte voor 
een verlichting met lichtbanden, waarbij rustige en levendige zones elkaar afwisselen. Boven 
de hoofdingang en in de centrale gedeeltes geven lichtplafonds een helder, warm licht. Als 
aanvulling hierop plaatsen de in het plafond geïntegreerde Downlights punctuele accenten en 
geleiden de bezoekers langs de winkelstraten. Daartussen zijn steeds weer smalle lichtlijnen te 
vinden die aan een verlichte barcode doen denken. De meeste armaturen kunnen gedimd wor-
den, wat voor de bezoeker aangenamer is dan steeds dezelfde lichtsterkte. De gehele regeling 
gebeurt met behulp van het lichtmanagement-systeem Luxmate professional.

In het Ušće zijn architectuur en licht perfect op elkaar afgestemd en vullen elkaar op een 
unieke manier aan. „Niet de enscenering van de afzonderlijke armatuur staat op de voorgrond, 
maar de totaalindruk. Voor architect Gerardo Sannella niet gewoon maar een met wetenschap-
pelijke competentie te volbrengen taak, maar een filosofie: „De perfecte omzetting van ar-
chitectuur en licht bestaat erin, het licht onzichtbaar en in plaats daarvan voelbaar te maken. 
Kunstmatig licht natuurlijk te laten lijken – dat is de ware kunst.“ 

Smalle lichtbanden zorgen voor afwisseling in de lange gale-
rijen. Hun opstelling doet denken aan een barcode waardoor 
ze het thema shopping center op subtiele wijze belichamen.
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“PEOPLE MEET IN ARCHITECTURE”
ZUMTOBEL ONDERSTEUNT 
PROJECT OP DE ARCHITECTUUR 
BIENNALE IN VENETIË
Zumtobel neemt met vier projecten 
deel aan de 12de architectuurtentoon-
stelling van de Biennale, die van 
29 augustus t/m 21 november 2010 
in Venetië plaatsvond. De curator 
van de Architectuur Biennale, Kazuyo 
Sejima, koos dit jaar als motto „People 
meet in architecture“. De belangrijk-
ste tentoonstellingen van de Biennale 
bevonden zich op het Arsenale en in 
de paviljoens in de Giardini, waar meer 
dan 30 landen zich met hun bijdragen 
presenteerden. 

Tot de door Zumtobel ondersteunde 
projecten behoorde een installatie van 
Siegrun Appelt met Cielos Move LED 
lichtmodules, in het Duitse paviljoen. 
Francois Roche hield zich in zijn 
bijdrage met de titel „The building 
which never dies“ in het Arsenale bezig 
met het thema straling. De resultaten 
van de studie bij het project van „The 
building which never dies“ dienden 
Francois Roche als inspiratie voor de 
ontwikkeling van een masterpiece voor 
Zumtobel, dat tijdens de Biennale voor 
het eerst aan het publiek voorgesteld 
werd. In de Giardini presenteerden de 
samenwerkende architecten „Raum-
labor“ met het „Kitchenmonument“ 
een mobiele sculptuur die zich met het 
onderwerp „ruimte“ bezighoudt.  In 
het oude stadscentrum van Venetië 
trok een installatie van Olafur Eliasson 
met Starbrick modules – een gemeen-
schappelijke ontwikkeling van Olafur 
Eliasson en Zumtobel – de aandacht 
van de bezoekers.  

Men treft zich in Venetië: Dr. Harald Sommerer, 
CEO Zumtobel Group in gesprek met de kunst-
verzamelaar Christian Boros en Olafur Eliasson 
(boven) of met Francois Roche.
(Foto’s: Zumtobel)

De Masterpieces van Zumtobel mochten op de 
Biennale niet ontbreken. Tentoongesteld werden 
de Starbrick van Olafur Eliasson (onder) en voor 
het eerst ook het nieuwe Masterpiece van Fran-
cois Roche. In samenwerking met Sigrun Appelt 
ontstond een lichtinstallatie voor het Duitse 
paviljoen (rechts).
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LICHT IN HET RIJK VAN HET MID-
DEN – OPENING VAN HET ZUMTO-
BEL LICHTCENTRUM SHANGHAI
Met een feestelijke ceremonie opende 
Zumtobel op 28 september officieel 
het eerste lichtcentrum op het Azia-
tische continent. In de meer dan 240 
m2 grote expositie- en kantoorruimte 
zijn innovatieve lichtoplossingen voor 
verschillende toepassingsgebieden 
tentoongesteld. In het lichtcentrum 
Shanghai ligt de nadruk op de secto-
ren kantoor en communicatie, hotel en 
wellness, kunst en cultuur alsmede op 
shop en retail. Een verdere belangrijke 
functie van licht-communicatiecentra 
is het onderhouden en uitbreiden van 
de klantenrelaties door eersteklas 
architectuurmanifestaties. Maar ook 
het werken en de ontmoetingen direct 
in de lichtcentra moeten aan klanten 
en medewerkers duidelijk maken, wat 
de lichtfilosofie van Zumtobel is: Eerst 
komt het gebruik, daarna het product. 
Intussen presenteert Zumtobel in drie 
lichtforums en vijftien lichtcentra die 
over de hele wereld verdeeld zijn, het 
licht in een kwaliteit en veelzijdigheid 
die ver boven de productweergave 
uitgaat. In het lichtcentrum Shanghai 

zullen vooreerst 14 medewerkers van 
Zumtobel de belangen van de Chinese 
markt behartigen. Voor Zumtobel is in 
de komende jaren juist de groei van de 
markten buiten Europa een belangrijke 
doelstelling. 
 Met hoogwaardige lichtoplos-
singen en veeleisende producten heeft 
Zumtobel in de afgelopen jaren al ge-
renommeerde projecten gerealiseerd, 
zoals de Beijing Fine Art Academy, het 
Huawei Building Complex in Shanghai 
of het Zhejiang Art Museum in Hangz-
hou. Met het nieuwe lichtcentrum moet 
de positie van het lampenbedrijf uit de 
Oostenrijkse provincie Vorarlberg in 
deze belangrijke groeiregio versterkt 
worden.

China is ook voor Zumtobel een van de belang-
rijkste groeimarkten buiten Europa. Het nieuwe 
lichtcentrum moet de uitwisseling aangaande het 
thema licht stimuleren (boven). 

Sunny Liu, General Manager Zumtobel China; 
Martin Böwe, Director Emerging Markets 
Zumtobel Group; Raymund Gradt, consulaat 
van Oostenrijk; Zhu Shao Long, Vice President 
of CIES China; Rao Liang Xiu, Vice President of 
Interior Design Association; Martin Brandt, COO 
Zumtobel Group bij de feestelijke opening in 
Shanghai eind September (rechts).
(Foto‘s: Zumtobel)
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ZUMTOBEL GROUP AWARD – 
DUURZAAMHEID ALS 
BELANGRIJKE IMPULSGEVER
In september heeft de Zumtobel Group 
voor de tweede keer de “Zumtobel 
Group Award for sustainability and 
humanity in the built environment“ 
toegekend. Met deze met een to-
taal van 140.000 Euro gedoteerde 
prijs benadrukt Zumtobel de verant-
woordelijkheid van de industrie voor 
duurzame toekomstconcepten. Met 
het oog op de gebouwde omgeving is 
het nu vooral de taak van architecten 
en ingenieurs om zich met een sterk 
gevoel van verantwoordelijkheid met 
deze kwestie bezig te houden en door 
de combinatie van wetenschappelijke 
kennis, technologische innovatie en 
creativiteit oplossingen te ontwikkelen. 
De door het architectuur forum Aedes 
uit Berlijn toegekende en georgani-
seerde architectuurprijs wordt verleend 
voor duurzame oplossingen in de 
architectuur en in het ingenieurschap, 
die een richtinggevende bijdrage tot 

een leefbaardere toekomst leveren.
In het kader van een feestelijke cere-
monie in het Festspielhaus Bregenz 
werden begin september de prijswin-
naars van de Zumtobel Group Award 
geëerd. De twee transparante trofeeën 
die toegekend worden voor toekomst-
gerichte projecten voor meer duur-
zaamheid en menselijkheid in de ge-
bouwde omgeving, gingen dit jaar naar 
het architectenbureau Triptyque in São 
Paulo en het non-profit design-collec-
tief Terreform one + Terrefuge in New 
York City. De prijswinnaars – in allebei 
de gevallen zijn het jonge, nog weinig 
gevestigde teams – voelden zich zeer 
geëerd, toen ze de onderscheiding in 
ontvangst mochten nemen: „Het was 
een lange, moeizame weg eer onze 
projecten waardering vonden. Daarom 
betekent deze prijs voor ons een 
belangrijk keerpunt“, aldus Mitchell 
Joachim, mede-oprichter van Terre-
form one uit New York. De Award 2010 
in de categorie „Gebouwde omgeving“ 
– gedoteerd met 80 000 euro – ging 
naar het Frans-Braziliaanse architec-
tenbureau Triptyque, in Bregenz ver-
tegenwoordigd door Carolina Bueno, 
Gregory Bousquet en Olivier Raffaelli, 
voor het project „Harmonia 57“ in 
São Paulo. De prijs voor de categorie 
„Onderzoek“ werd aan Terreform one 
toegekend voor een onconventionele 
verkeersstudie voor de stad New York. 
Deze prijs is met 60 000 euro gedo-
teerd.

Jürg Zumtobel, voorzitter van de raad van 
toezicht, in gesprek met Maria Aiolova (boven). 
De prijswinnaars van Tryptique en van Terreform 
ONE en Terrefuge met Harald Sommerer in  het 
kader van de feestelijke prijsuitrijking in het Fest-
spielhaus Bregenz. (Foto’s: Zumtobel)

De prijswinnaar in de categorie “Gebouwde 
omgeving” heet Triptyque met het project “Har-
monia 57” (onder). Futuristisch presenteert zich 
het onderzoeksproject “New York City Resource 
& Mobility” van Terreform one en Terrefuge – 
winnaars in de categorie Onderzoek & Initiatief 
(rechts).
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Projecten en producten 
uit ons internationaal 
netwerk – vormingscenta en 
kennisoverdracht, presentatie  
en verkoop, kunst en cultuur,
gezondheid en verzorging
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VERBINDT 
ONS?

EuroShop
Düsseldorf, Germany
2 6 . 2 .  –  2 . 3 . 2 0 1 1
Hall 11, Stand A16

Bij de intelligente
lichtoplossingen van Zumtobel zijn
lichtkwaliteit en
energie-efficiëntie perfect met
elkaar in balans – in
HUMANERGY BALANCE.

www.zumtobel.com/DISCUS

In samenspel met intelligente 
lichtsturingen ontstaan 
dynamische
oplossingen die lichtkwaliteit en
energie-efficiëntie
optimaal met elkaar
verbinden.

De krachtige LED-producten
van Zumtobel

fascineren door hun hoge
efficiëntie, uitstekende

kleurweergave,
onderhoudsvrijheid en

aantrekkelijk design.

Stroomrail- en plafondinbouwversies met 
efficiënte lampen voor een eenvormige totaa-
loplossing. 

DISCUS – vorm volgt LED met een vlakke vorm 
en een innovatief passief koelingsconcept.
Design: EOOS

Het nieuw geconcipieerde, compacte en discre-
te adapter/trackboxplatform onderstreept
het minimalistische spotconcept.

Discus_NL.indd   1 10.10.10   14:00
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