
De nieuwe generatie Mild Licht armaturen 
overtuigt door een indrukwekkend design en 
een ongeëvenaarde energie-efficiëntie. Bijna 
30 procent efficiënter dan het vorige model, 
dat is een kwantumsprong vooruit op het vlak 
van efficiëntie en een mooie aanvulling op alle 
reeds gekende productvoordelen van Mild 
Licht. De zachte vormtaal werd gecombineerd 
met de meest recente lichttechniek zodat het 
bedrijfsrendement van de armatuur tot 95 
procent kon worden verhoogd.

Mild Licht V is de nieuwste, moderne versie 
van het succesvolle armatuurprogramma Mild 
Licht. Dit twintig jaar geleden door Zumtobel 
ontwikkelde concept veroorzaakte een ware 
revolutie binnen de klassieke kantoorverlichting 
en een nieuwe zienswijze op de kwaliteit van 
lichtoplossingen. Het hogere lichtrendement 
is het resultaat van een combinatie van 
verbeteringen aan de optieken, de afdekking 

en het warmtebeheer. De centrale optiek, 
die in een lensvormige uitvoering en met 
microlamellen verkrijgbaar is, werd volledig 
herzien om meer licht door te laten. De 
binnenreflector heeft een reflectiegraad van 
98 procent en de opalen afdekkingen in de 
lichtkamers zijn nu prismatisch geworden. De 
Cool Spot Optimiser garandeert een optimale 
temperatuur van de lamp tijdens de werking, 
wat resulteert in een hoger lichtrendement en 
een langere levensduur. 

Nu ze meer en meer de focus legt op 
energiezuinige verlichtingsmogelijkheden, stond 
voor Zumtobel vast dat ook het uitstekende 
Mild Licht concept aan gereduceerde 
technische waarden toe was en tegelijk 
naar de LED-technologie moest worden 
omgeschakeld. “Design for efficiency“ was het 
designobjectief, waarvoor een designwedstrijd 
werd uitgeschreven. Als winnaar kwam de in 

Persbericht
Dornbirn, juli 2010

Mild Licht V – De nieuwe generatie
Designed for efficiency

B1 I Mild Licht V is de nieuwste, moderne versie van het succesvolle armatuurprogramma Mild Licht.



B2 I De nieuwe generatie Mild Licht armaturen overtuigt door een indruk-
wekkend design en een ongeëvenaarde energie-efficiëntie – de zachtere 
vormtaal werd gecombineerd met een compromisloze lichttechniek.

Milaan wonende designer James Irvine uit de 
bus en hij kon zich dan ook meteen aan een 
herinterpretatie wagen. Met veel gevoel voor 
de geschiedenis van de zeer succesvolle 
armatuurfamilie en voor de eisen die hieraan 
worden gesteld, zette de designer zich aan het 
werk voor een formele en technische revisie. 
Met succes – de generatie Mild Licht V overtuigt 
door indrukwekkende technische waarden en 
esthetische verfijning.

James Irvine hierover: “Het zou niet echt 
passend zijn om voor een product als Mild 
Licht V een al te vloeiende vorm te hanteren: 
wanneer men een ruimte binnenstapt, ziet 
men veel van deze armaturen in rijen aan het 
plafond, een continue herhaling van hetzelfde 
product. Hiervoor moet men een taal vinden die 
ook in de herhaling nog als aangenaam wordt 
ervaren.“ 

In de armatuur Mild Licht V steken drie jaar 
ontwikkelingsarbeid en een investering van 6 
miljoen euro – ze geldt dan ook als de technisch 
meest kostenintensieve armatuur in het formaat 
600 mm x 600 mm die ooit werd gefabriceerd.

Naast de uitvoering met fluorescentielampen 
wordt Mild Licht V ook als LED-variant met stabiel 
wit licht (stable white) met een kleurtemperatuur 
van 4.000 Kelvin aangeboden.

Voor de armatuurserie Mild Licht V geldt 
een garantie van vijf jaar, ook op de 
voorschakelapparaten en LED’s. Een groot deel 
van de productfamilie draagt ook het strikte 
eco+ label dat Zumtobel heeft ontwikkeld voor 
de aanduiding van bijzonder energie-efficiënte 
producten. Alle Mild Licht V inbouwarmaturen 
worden  aangeboden met het nieuwe universele 
armatuurverbindingssysteem Linect. 
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B3 I Het armatuurrendement van Mild Licht V kon tot een indrukwekkende 95 procent worden verhoogd. 
Dit komt overeen met een lichtrendement van de armatuur van 69 Lumen/Watt. De armatuur wordt als 
LED-versie en met fluorescentielampen aangeboden.


