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Exquise maaltijden op buitengewone locaties 
Zumtobel rust mobiel designrestaurant uit met verlichtingsarmaturen 

B1 I De mobiele “Cube” restaurant van de firma Electrolux verzekere een absoluut uniek restaurantbezoek. 
Op buitengewone locaties verwennen topchefs de bezoekers.

Een topkeuken en een hoogwaardig design 
op buitengewone locaties – zo laat het “Cube” 
concept, het mobiele restaurant van de fabri-
kant van huishoudapparaten Electrolux, zich 
in slechts enkele woorden omschrijven. De ar-
chitecten en ontwerpers van Park Associati in 
Milaan hebben een 140 m² grote constructie 
met uitkijkterras ontworpen, die in de komende 
maanden doorheen Europa zal toeren en uits-
luitend aan bijzonder aantrekkelijke locaties halt 
zal houden, waar geen andere restaurants te 
vinden zijn. De „Cube“ bevindt zich momen-
teel aan zijn startlocatie, het Brusselse Jubel-
park. Niet in het park zelf weliswaar, maar op 
de triomfboog: een uniek uitzicht en een unieke 
aanblik verzekerd. Voor dit buitengewone con-
cept wilden de verantwoordelijken ook een bij-
passende ambiance. Het architectuurkantoor 
beval op basis van een eerdere projectsamen-
werking Zumtobel als armatuurspecialist aan 

en gaf aan de onderneming de opdracht een 
lichtoplossing op maat te ontwerpen. 

Matteo Menghini, Projectmanager van Zum-
tobel Italië, geeft meer uitleg: “We wilden, van 
de noodzakelijke basisverlichting in de keuken 
over de uitnodigende ontvangstruimte tot het 
sfeervolle accentlicht aan de eettafels, vooral 
een harmonieuze lichtoplossing creëren die na-
tuurlijk ook bij het moderne design moest pas-
sen. Daarbij werden onopvallende lichtbronnen 
met een voelbaar aangenaam feelgoodlicht 
vooropgesteld.” 

Ook de armatuur in de foyer doet recht aan het 
hoge designgehalte van het paviljoen. Deze ni-
euwe armatuur werd, naar een ontwerp van het 
Milanese architectuurkantoor Park Associati, 
speciaal ontwikkeld en vervaardigd door Zum-
tobel in samenwerking met de firma Hasen-



B2 I Het “Cube” concept werd ontworpen door het architectuurkantoor Park Associati in Milaan. Zumtobel 
werkte in samenwerking met de architecten een lichtoplossing op maat uit voor de 140 m² grote restaurant-
paviljoen.  

kopf, een specialist in de bewerking van Cori-
an®, een handelsmerk van Du Pont, en bekoort 
vooral door haar kristallijne vorm. De gepaten-
teerde MPO+ optiek van Zumtobel verhindert 
daarbij elke storende verblinding en maakt een 
homogene lichtverdeling in de ruimte mogelijk. 

Het interieur van de “Cube“ is flexibel ingericht 
om te kunnen inspelen op verschillende gele-
genheden. De grote tafel biedt plaats aan 18 
gasten, wordt echter voor en na het eten tot 
aan het plafond opgehesen. Dat creëert ruimte 
en transformeert het restaurant in een handom-
draai tot een gezellige lounge. Daarbij levert het 
multifunctionele lichtsysteem Supersystem, dat 
zowel in de open keuken als in het hele restau-
rantgedeelte zelf wordt ingezet, voor elke situ-
atie het bijbehorende licht. De extreem kleine 
en energiebesparende LED-spots van Supersy-
stem passen zich harmonieus in de puristisch 
moderne architectuur in. Door hun gefocussee-
rde licht zijn de minimalistische Zumtobel spots 
uitstekend geschikt voor de accentverlichting. 
Zo wordt de hele ruimte subtiel en effectvol in 
scène gezet. 

Eveneens naadloos in het plafond en dus in 
de architectuur geïntegreerd, garanderen de 
innovatieve LED-downlights Panos Infinity een 
vriendelijke, lichte inkomzone. Ook de lichtlijn 
Linaria overtuigt in de open ingerichte keuken 
door de kunst van de eenvoud. Ze zorgt met 
haar gelijkmatig licht voor het noodzakelijke vi-
suele comfort.

Op reis doorheen Europa, van België over Italië, 
Zwitserland en Rusland tot in Zweden, zullen op 
elke halte uitgelezen topchefs de gerechten be-
reiden. Gedurende telkens drie maanden koken 
ze voor de gasten in de open keuken.

Beleef de Cube live op You Tube:
http://youtu.be/Eylhr1qHUT4
http://youtu.be/cAwhKPClMn4

Meer informatie over de Cube en reserverings-
mogelijkheden vindt u op:
http://www.electrolux.co.uk/Cube/



B3 I Het multifunctionele LED-lichtsysteem Supersystem en een speciaal voor dit project vervaardigde ar-
matuur verlichten het restaurant en het loungegedeelte met een aangename mix van gericht en diffuus licht.
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