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Fonkelende edelstenen en briljanten
Zumtobel introduceert een moderne LED-verlichting in de Zwitserse juwelierszaak

In een toonzaal van 120 m² schitteren bij Mei-
ster Juwelier in de Zürichse Bahnhofstrasse 
juwelen van alle aard. “We wilden voor onze 
etalages een moderne lichtoplossing die het 
exclusieve karakter van de juwelen, edelstenen 
en horloges in de juiste mate accentueert en 
de klanten uitnodigt binnen te gaan”, aldus de 
eigenaar van de zaak, Adrian Meister. Zumto-
bel heeft deze wensen in nauwe samenwerking 
met de bouwheer middels een harmonieuze 
verlichting van de etalages mooi vervuld. Daar-
bij werden meer dan 60 Arcos spots en 3-fase-
LED-units van het lichtsysteem Supersystem 
ingezet. De hybride oplossing opgebouwd uit 
een algemene verlichting en accentlicht trans-

formeert de etalages tot een optimaal presen-
tatievlak en een bijzonder uithangbord voor het 
exclusieve merkimago van Meister Juwelier.

Zeer belangrijk bij de verlichting van waardevolle 
producten zijn een hoge verlichtingssterkte en 
goede kleurweergave die vooral de kleuren van 
de edelstenen, de parels en de metaalkleuren 
in hun natuurlijke pracht moeten versterken – 
zonder daarbij kleuren te vervalsen. Bovendien 
komt het erop aan de waardevolle juwelen op 
fijnzinnige wijze te verlichten om de aandacht 
van de klanten gericht naar de artikelen te 
sturen. Een proefpresentatie bij de bouwheer 
toonde alvast dat een doordachte mix van 

B1 I Het uitgekiende lichtconcept van Zumtobel laat de prachtige juwelen in de etalage van Meister Juwelier 
schitteren: een blikvanger voor voorbijgangers en aanleiding om even te verpozen.



Projectinformatie:  Meister Juwelier

Bouwheer: Meister Juwelier, Zürich/CH

Architect: Designculture, Zürich/CH 

Elektro-installatie:  Elintec AG, Zürich/CH
 
Lichtoplossing: Zumtobel
 spotserie Arcos en LED-lichtsysteem Supersystem

warm en neutraal witte lichtkleuren noodzakelijk 
is om edelstenen en briljanten adequaat te ver-
lichten en hun kostbaarheid te onderstrepen. 

Daarom kozen de lichtingenieurs en bouwheren 
voor de spotserie Arcos, die door zijn omvan-
grijk aanbod van optieken en accessoires een 
optimale oplossing voor shopsituaties biedt. 
Vooral de warm witte lichtkleur (3000 K) van 
de Arcos spot zorgt in de etalages voor een 
attractieve atmosfeer die de klanten uitnodigt 
te blijven staan en de winkel binnen te gaan. 
Ook formeel vervult Arcos alle criteria: uitgerust 
met 35 W overtuigen de HIT-spots met een zeer 
hoge lichtkwaliteit van Ra > 90. Zijn compacte 
afmetingen en het rechtlijnige design passen 
perfect bij het moderne interieur van de verko-
opruimte, waardoor de spot zich hierin discreet 
weet in te passen. Van buiten uit bekeken, blijft 
de lichtbron nagenoeg volledig verborgen zodat 
de goed verlichte juweeltjes nog extra aan glans 
winnen. 

Om de kwaliteit van de exclusieve producten 
te benadrukken, zetten de verantwoordelijken 
bovendien het LED-lichtsysteem Supersystem 

met 4000 K in. De gebruikte neutraal witte licht-
kleur doet de exclusieve pareltjes in de ogen 
van de kijker letterlijk schitteren: door de zeer 
goede kleurweergave-eigenschappen en de 
hoge lichtkwaliteit van de armaturen worden de 
juwelen kleurgetrouw en met de bijbehorende 
glans in scène gezet. Een geslaagde sfeer-
volle setting, dat bevestigt ook Adrian Meister: 
“Dankzij het competente advies en de proefpre-
sentatie en productkeuze van Zumtobel hebben 
we uiteindelijk de optimale oplossing gevonden. 
Veel van onze klanten zijn echt enthousiast over 
de flair van onze nieuwe etalage.” 

Alle Zumtobel armaturen zijn eenvormig op 
3-fasestroomrails gemonteerd waardoor een 
zeer homogeen en rustig beeld ontstaat. Om 
nog een extra optimale focussering van het licht 
op de producten te bekomen, zijn de Arcos 
spots uitgerust met twee verschillende reflec-
toren. Smal tot zeer smalle uitstralingshoeken 
sturen het licht nu eens meer, dan weer wat 
minder punctueel op de producten. De hier-
mee contrasterende Arcos wallwashers aan de 
achterwanden van de etalages zorgen voor een 
evenwichtige verlichting. 



B2 I  De spotserie Arcos en het LED-lichtsysteem Supersystem vormen een innovatieve hybride lichtoplossing 
die de juwelen in de etalage vol glans verlicht. 



B3 I De geraffineerde installatie op een eenvormige 3-fasestroomrail zorgt ervoor dat de lichtbronnen 
discreet op de achtergrond blijven. Het licht valt met wisselende weerschijn op de waardevolle juwelen en 
ontvouwt zo een magische aantrekkingskracht.
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