
highlights

Productinnovaties en -aanvullingen

Voorjaar 2017





Productinnovaties en -aanvullingen

Voorjaar 2017

De verandering van het natuurlijke licht door de dag heen heeft de 

mens al sinds mensenheugenis gevormd. Zumtobel neemt dit inzicht 

mee bij het ontwerpen van kunstlicht dat de biologische, visuele  

en emotionele behoeften van mensen ondersteunt. In lijn met  

het ‘Active Light’ concept worden de armatuurreeksen voor binnen en 

buiten zo ontwikkeld dat de mens en zijn welzijn centraal komen  

te staan. Dit wordt mooi geïllustreerd door de lichtinstrumenten die  

in deze highlightsbrochure voor het voorjaar van 2017 worden  

voorgesteld: het miniatuurkleine LED-lichtsysteem SUPERSYSTEM II 

breidt met nieuwe en doordachte componenten voor de architectuur-

verlichting, de creatieve inrichtingsmogelijkheden om onze  

waarnemingen te sturen en onze zintuigen te activeren uit. De  

modulaire LED-buitenarmatuur NIGHTSIGHT toont zich een  

effectief instrument om straten, paden en pleinen tot levendige  

ruimtes met een sociaal karakter te transformeren.

Meer informatie over Active Light vindt u hier:
zumtobel.com/activelight

http://zumtobel.com/activelight


zumtobel.com/nightsight

NIGHTSIGHT | Architectonische LED buitenarmatuur
Design by Ben van Berkel, UNStudio

http://zumtobel.com/nightsight
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NIGHTSIGHT  

Publieke ruimtes transformeren  
tot plaatsen vol leven

De stedelijke ruimte verandert en wordt bij het invallen van de 
duisternis weer drukker. De NIGHTSIGHT productreeks ondersteunt 
deze transformatie. Haar puristische lichtinstrumenten voor  
buitenruimtes creëren zowel veiligheid op wegen en paden als een 
uitnodigende sfeer voor sociale interactie. Het doelgerichte gebruik  
van licht en schaduw en de combinatie van verticale en horizontale 
lichtniveaus doen gedifferentieerde scenario’s ontstaan. Op die manier 
wordt licht een instrument dat vorm geeft aan aantrekkelijke steden  
die zich meer en meer tot levendige ontmoetingsplaatsen ontwikkelen. 

De area-armatuur met softGlow optiek, die door de gerichte  
lichtsturing een uitstekend visueel comfort garandeert, verbetert  
het welzijn van mensen op pleinen en paden. De projectorarmatuur  
met discrete darkBeam optiek is ideaal voor de verlichting van gevels  
of het accentueren van architectonische details. De modulaire LED-
buitenarmatuur NIGHTSIGHT stelt de mens centraal en geeft met een 
eenvormig design vorm aan het leven in de stad.

De LED-buitenarmatuur NIGHTSIGHT 

stelt de mens centraal en geeft effectief 

vorm aan het leven in de stad.



zumtobel.com/supersystem2

SUPERSYSTEM II | Inbouwspot 

http://zumtobel.com/supersystem2
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SUPERSYSTEM II

Emotieve lichtervaringen creëren

SUPERSYSTEM II staat voor lichtervaringen met een extra dimensie en 
klasse. De multifunctionele LED-lichttool biedt met zijn doordachte en 
innovatieve componenten alles om verlichtingstaken in de toepassings-
domeinen zoals presentatie en verkoop, kunst en cultuur en hotels  
en wellness, op creatieve wijze te realiseren. Een verfijnd ontwerp, 
strikte miniaturisering en maximale flexibiliteit kenmerken deze 
veelzijdige productreeks. 

Nu vullen inbouw-downlights en -spots in drie formaten en inbouw-
stroomrails het productaanbod aan. Ook nieuwe hoekverbindings-
stukken, accessoires voor ophanging of in de plafondkap ingewerkte 
ballasten vergroten de inrichtingsmogelijkheden. Het LED-lichtsysteem 
SUPERSYSTEM II biedt ruimteoverkoepelende oplossingen met een  
consistente veelzijdigheid en uitstekende lichtkwaliteit in een  
doorlopend design – zowel voor de algemene verlichting en accent-
verlichting als voor strijklicht.

Een verfijnd ontwerp, strikte miniaturisering  

en maximale flexibiliteit typeren dit multi-

functionele LED-instrument.
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Aanvullingen Retail 

meer: zumtobel.com/highlights

De Trackbox XXS houdt rekening met de trend in 
almaar kleiner wordende LED-spots en lichtsystemen. 
De afmetingen van de behuizing met 3-faseadapter en 
converter komen overeen met die van de stroomrail. 
Daardoor is bij deze unieke oplossing de techniek 
nagenoeg onzichtbaar. Zo ontstaat een esthetisch 
geheel met klare lijnen, bestaande uit de trackbox 
XXS, stroomrail en spots als VIVO XS of VIVO M, en 
wordt purisme in zijn zuiverste vorm de maatstaf.

Trackbox XXS 
Elegante converterbehuizing

http://zumtobel.com/highlights
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ARCOS WW liteCarve®

Spot voor optimaal kunstgenot

De puristische LED-spot ARCOS WW liteCarve® voor 
verticale verlichting kondigt een nieuw tijdperk aan 
voor de verlichting van musea en galerieën in één 
doorlopende vormtaal. Deze verenigt in een gewel-
dige symbiose het minimalistische design van een 
ARCOS spot van wallwasher-kwaliteit. Hiervoor werd 
een speciale lens uitgerust met de door Zumtobel 
gepatenteerde liteCarve® reflectortechnologie. In de 
tot 5 meter hoge ruimtes worden kunstwerken verti-
caal homogeen met een uitstekende kleurweergave 
van Ra > 98 geënsceneerd. Zo dekken ARCOS spots 
nu het hele spectrum van de museumverlichting af en 
verzekeren ze kunstgenot van de hoogste kwaliteit.

Differentiatie geldt als een succesfactor. Bij winkel - 
  verlichting maakt de TGRfashion-technologie dit  
absoluut waar, ze brengt de kleuren van  kledingstukken 
prachtig tot leven en verzekert op die manier een  
schitterende shoppingervaring. De buitengewone  
kleurweergave laat vooral witte,  pastel en felle  kleuren  
tot een ongeëvenaarde uitstraling komen. Met 
“True Gamut Rendering” halen de LED-spots ook de 
 materiaaleigenschappen van de stoffen mooi naar voor.

Retail TGR Gen2
LED-technologie voor schitterende kleuren
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Aanvullingen  Kantoor

meer: zumtobel.com/highlights

Het laatste model SLOTLIGHT infinity opent een 
nieuwe dimensie op het gebied van kleurgeving. Nu 
kunnen met één armatuur zowel decoratieve als  
functionele taken worden uitgevoerd. Dit is mogelijk 
door hoge lichtstromen die bij wit licht tot 1800 lm  
per meter halen. Dankzij de nieuw ontwikkelde LED-
printplaten met een groot aantal gelijkmatig verdeelde 
lichtpunten garandeert de lichtlijn met dynamische 
kleuren een perfecte en homogene verdeling.

SLOTLIGHT infinity RGBW
Lichtlijn met dynamische kleuren

Pendelarmaturen als decoratieve lichtobjecten in 
de ruimte geven elk interieur een tijdloze estheti-
sche charme. Het nieuwe DOT 28 pendelsysteem 
past perfect bij deze puristische look en vormt 
een natuurlijke symbiose met de designtaal van 
LED-pendelarmaturen. Alle elektrische en mecha-
nische verbindingen zijn in het plafond verborgen 
en versterken de zwevende uitstraling van arma-
turen, zoals VAERO, LINCOR of ECOOS. Alleen een 
vlak in het gipsplaat-, in beton- of houten plafond 
geïntegreerde baldakijn met een diameter van 28 
mm blijft van buiten uit zichtbaar. Zo ontstaat een 
harmonieuze en esthetisch aantrekkelijke ruimte. 

Design: Georg Bechter Licht, Langenegg | AT

DOT 28
Pendelsysteem

http://zumtobel.com/highlights
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MIREL evolution LRO
LED-inbouwarmatuur met schitterende optiek

De LED-armaturen MIREL evolution LRO combineren 
een hoog visueel comfort met een buitengewone 
look. De nieuwe, uiterst heldere optiek zorgt voor 
een homogene verlichting van de werkplek en voor 
een goede verblindingsbescherming met UGR < 19.  
Naast de uitstekende lichtkwaliteit overtuigt  
ook de hoge efficiëntie van meer dan 112 lm/W.  
De vierkante en rechthoekige MIREL evolution LRO 
armaturen met kleurtemperatuur van 3.000 K of  
4.000 K passen perfect in elke ruimte. 

Het ronde lichtvlak ONDARIA acoustic is perfect afge-
stemd op de eisen van moderne  kantooromgevingen 
met een open inrichting, loftontwerp of industriële 
architectuur. De pendel- en opbouwarmaturen,  
die bespannen zijn in textiel bieden niet alleen  
een homogeen lichtvlak maar ook – als nagenoeg  
onzichtbare meerwaarde – een uitstekende geluids-
absorptie. Zo ondersteunt de esthetisch fraaie  
ONDARIA de interieurarchitectuur en creëert ze  
tegelijk een aangename werksfeer.

ONDARIA 2 acoustic
Rond lichtvlak met geluidsabsorptie
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Aanvullingen  Industrie

Het beste van twee werelden: dat is TECTON MIREL LED.  
Daarbij scoort TECTON vooral door de hoge  flexibiliteit en  
het gestroomlijnde, discrete design. MIREL  evolution staat 
met haar hoogwaardige licht techniek borg voor maxi - 
maal visueel comfort en is dan ook de ideale keuze voor  
veeleisende visuele taken. Samen is TECTON MIREL LED  
voorbestemd voor het verkennen van nieuwe toepassings-
domeinen of voor  gebouwoverkoepelende lichtoplossingen  
waarbij verschillende eisen in één  doorlopende vorm  
vervuld kunnen worden.

TECTON MIREL LED
Symbiotische lichtlijn



Het Licht.
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