
Voor snow- en skateboard-
fans een begrip: de firma Mo-
reboards baat in Oostenrijk 
meer dan 15 filialen uit, waarin 
alles wat te maken heeft met 
de trendy snow- en skate-
boardsport te koop wordt 
aangeboden. Met haar nieuwe 
filiaal in Kufstein verzet More-
boards nu ook de bakens op 
het vlak van energiezuinigheid. 
Voor het eerst werd de hele 
verlichting met LED-arma-
turen gerealiseerd – inclusief 
LUXMATE EMOTION sturing. 
Vooral in de verkoopruimte is 
het belangrijk dat de arma-
turen een lange levensduur 
hebben want zo vallen tijdro-
vende lampvervangingen en 
een duur stockbeheer weg. 
Met een gemiddelde levens-
duur van 50.000 uur bieden 
LED-armaturen voor deze to-
epassing de optimale oplos-
sing. Het UV- en IR-vrije LED-
licht garandeert bovendien 
een conserverende verlichting 

voor de gevoelige stukken in 
shops. 

Voor de algemene verlichting 
werden acht vierkante CA-
REENA LED armaturen met 
een aangesloten vermogen 
van 52 Watt gependeld. Het 
bijzondere aan deze CAREE-
NA armaturen is de exacte 
combinatie van wit met rood 
LED-licht, waarmee een aan-
gename kleurtemperatuur 
van 3500 K met uitstekende 
kleurweergavewaarden wordt 
gerealiseerd.

Voor de accentverlichting zor-
gen VIVO LED spots, TEMPU-
RA spots en LED-lichtlijnen. 
Dankzij de innovatieve LED-
technologie haalt de Zumto-
bel LED-spot VIVO met 12 
resp. 30 Watt het niveau van 
laagspanningshalogeenlam-
pen van 50 resp. 90 Watt. 
Door de actieve koeling in de 
spotbehuizing wordt een le-

vensduur van ca. 50.000 uur 
gegarandeerd. De LUXMATE 
EMOTION lichtsturing maakt 
een eenvoudige regeling van 
de lichtsterkte en de instel-
ling van verschillende kleuren 
voor de LED-lichtlijnen moge-
lijk. Er werden drie verschil-
lende lichtscenario’s gepro-
grammeerd die met een druk 
op de knop kunnen worden 
opgeroepen. Daarbij kan de 
kleur of de lichtsterkte op elk 
moment worden gewijzigd 
en krijgen de jonge verkoop-
sters ook nog eens de mo-
gelijkheid om zelf dynamische 
kleurscenario’s in te stellen.

De LED-verlichting reduceert 
aanzienlijk de onderhoudsko-
sten en zorgt ook voor een ge-
ringere warmteontwikkeling in 
de winkel. Vooral in de zomer 
kunnen zo koelkosten worden 
bespaard.
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Hotte boards met coole verlichting 
Moreboards filiaal in Kufstein volledig verlicht met LED’s

B1 I  Een coole verlichting voor de Moreboards winkel in het Oostenrijkse Kufstein. De LED armaturen zor-
gen voor schitterend licht met een grote flexibiliteit in de kleurkeuze.



B2 I De LED-lichtlijnen kunnen van kleur worden 
veranderd en geven aan de shop op die manier 
telkens weer een andere sfeer.



Projektinformatie   Moreboards, Kufstein/A

Bouwheer/exploitant: Moreboards GmbH, Kufstein/A

Lichtoplossing: Zumtobel
 LED-inbouw-/opbouwarmatuur CAREENA, LED-spot  
 VIVO, LED-spot TEMPURA, LED-lichtlijnen,
 Lichtmanagementsysteem LUXMATE EMOTION

B3 I De vierkante Careena LED armaturen garanderen een gelijkmatige 
en aangename algemene verlichting. De extreem hoge levensduur van de 
LED’s doet de onderhoudskosten drastisch dalen. 
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