
 

 

 

zijde 1 / 2 

 

Persbericht 

 

 

XPO voor een efficiëntere verlichting van rekken  

 

Met het kleinste LED-verlichtingssysteem voor rekken onderstreept Zumto-

bel eens te meer haar pioniersrol op het vlak van een efficiënte en authentie-

ke productpresentatie. 

 

Dornbirn, november 2012 – Een puntprecieze, authentieke verlichting van producten is dé kunst bij 

de verlichting van verkoopruimtes. De gestelde eisen zijn enorm. De LED-armaturen moeten de 

producten veilig en authentiek in scène zetten en daarbij onzichtbaar in het rek verdwijnen en 

verschillende kleurtemperaturen mogelijk maken. XPO vervult al deze taken met veel bravoure. 

Zumtobel’s kleinste LED-verlichtingssysteem voor rekken is slechts 7 millimeter hoog en 11 

millimeter breed. Deze afmetingen laten toe om de XPO-armaturen ongemerkt in het rek te laten 

verdwijnen. Door de geringe afmetingen en dankzij het plug & play concept biedt XPO bovendien 

een zeer grote flexibiliteit: Het is verkrijgbaar voor rekken van 600, 1.000 en 1.200 millimeter en zet 

met haar heldere LED-licht in combinatie met een speciaal ontwikkelde rekoptiek elk product 

hoogwaardig en authentiek in scène. In het bijzonder bij de verlichting van rekken is een 

individuele enscenering met verschillende kleurtemperaturen belangrijk. XPO is daarom 

verkrijgbaar in een Stable White uitvoering (kleurtemperaturen van 2.700, 3.000, 4.000 en 5.000 K) 

én in een Selectable White uitvoering, waarmee naargelang de behoefte de kleurtemperatuur 

tussen 3.000, 4.000 of 5.000 K kan worden gevarieerd. Nog een troef van het LED-

verlichtingssysteem voor rekken is de snelle en gereedschapsloze montage en de hoge efficiëntie 

met waarden tot 72 Lumen per Watt. Dit en de lange levensduur maken van XPO een van de 

meest efficiënte oplossingen voor de presentatie van producten in supermarkten. 

 

Cijfers en feiten 

Toepassing LED-verlichtingssysteem voor rekken voor de professionele en 
hoogwaardige productverlichting in rekken 

XPO Stable White Uitvoeringen met 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K en 5.000 K, aansluitklaar 
inclusief 2-polige, witte leiding van 0,75 mm² en 0,7m lang met plug-
in-verbinding 

XPO Selectable Whi-
te 

3 verschillende kleurtemperaturen in één armatuur 

Schakelbaar tussen 3.000 K, 4.000 K en 5.000 K, aansluitklaar inclu-
sief 2-polige, witte leiding van 0,75 mm² en 0,7m lang met plug-in-
verbinding 

Lengtes 545 mm, 923 mm en 1112 mm 

Levensduur 50.000 uur bij 80 % resterende lichtstroom 
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Beeldonderschriften: 

(Photo Credits: Zumtobel) 

 

Foto 1: XPO is het kleinste LED-verlichtingssysteem voor rekken van Zumtobel 

 

 

Bijkomende informatie: 

Zumtobel Lighting GmbH 

Nikolaus Johannson 
Head of Brand Communication 
Schweizer Strasse 30 
A-6850 Dornbirn 
 
Tel. +43-5572-390-26427 
GSM +43-676-8920-3202 
e-mail nikolaus.johannson@zumtobel.com 
 
www.zumtobel.com 

 

 

 

Over Zumtobel 

Zumtobel is de internationaal toonaangevende aanbieder van globale lichtoplossingen die het samenspel van licht en 
architectuur ‘beleefbaar’ maken. Als voortrekker op het vlak van innovatie biedt de fabrikant van verlichtingsarmaturen een 
allesomvattend aanbod van hoogwaardige armaturen en lichtsturingssystemen voor de meest uiteenlopende 
toepassingsdomeinen van de professionele gebouwverlichting, waaronder kantoorgebouwen en onderwijsinstellingen, 
verkoop en presentatie, hotel en wellness, gezondheid en verzorging, kunst en cultuur en industrie en techniek. Zumtobel is 
een merk van Zumtobel AG met hoofdzetel in Dornbirn, Vorarlberg (Oostenrijk). 
 

Zumtobel. Het licht. 

 


