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In moderne kantoorconcepten staat de mens centraal – en daarmee ook de inrich-
ting van de ruimte en de kantoorverlichting. Een intelligente lichtoplossing helpt om 
het welzijn van werknemers te verhogen, identiteit te creëren en tegelijk de kosten te 
verlagen. Zumtobel is een ervaren specialist in kantoorverlichting. Gedurende vele 
jaren hebben we vanuit onze toepassingen en onderzoek een omvangrijke kennis en 
knowhow over het gebruik van licht op kantoor opgebouwd. Gebruikersstudies over 
de impact van licht en over de waargenomen lichtkwaliteit vormen daarbij de basis 
voor de consequente verdere ontwikkeling van onze producten. Lichtoplossingen 
van Zumtobel creëren werkomstandigheden waarin mensen zich goed voelen zodat 
ze geconcentreerd en gemotiveerd hun werk kunnen doen. Lichtstemmingen die 
met een variabele kleurtemperatuur en lichthoeveelheid aan persoonlijke preferenties 
kunnen worden aangepast, verhogen de tevredenheid van het personeel en creëren 
identiteit. Hierbij zijn ook een hoogwaardig productdesign en een architectonische 
lichtinrichting belangrijk. Tegelijk kunnen door het gebruik van innovatieve technolo-
gieën en sturingssystemen de kosten voor elektriciteit en onderhoud sterk worden 
gereduceerd. Zo optimaliseert Zumtobel zowel de lichtkwaliteit als de energie-effici-
entie.

Zumtobel. Het licht.
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Wetenschappelijke studie
Waargenomen lichtkwaliteit op kantoor

Lichtcompetentie ontstaat door jarenlange ervaring en 
diepgaande technologische knowhow. Zumtobel voegt daar nog 
wetenschappelijk gefundeerde, toepassingsgerichte kennis over 
licht aan toe. Zumtobel werkt nauw samen met internationale 
experts en instituten en is dan ook toonaangevend op het vlak 
van lichtonderzoek. Bovendien gaat ze consequent op zoek naar 
productinnovaties. 

De meest recente bevindingen komen uit de samen met het 
Fraunhofer Instituut voor Arbeidsbeheer en Organisatie (IAO) uitge-
voerde, globaal opgezette gebruikersstudie over de waargenomen 
lichtkwaliteit op kantoor. Deze stelt de mens en zijn individuele licht-
behoeften centraal. Een belangrijk instrument van de studie is een 
meertalige, online vragenlijst die sinds het najaar van 2013 al door 
ongeveer 2700 personen uit Europa, Azië, Australië en de VS werd 
ingevuld. Door de analyse hiervan ontstaat een wereldkaart van het 
licht die de waargenomen kwaliteit van de kantoorverlichting af-
beeldt en deze vergelijkt met de persoonlijke preferenties van de 
gebruikers. De eerste resultaten van de langetermijnstudie tonen 
centrale aanwijzingen over welk licht voor welke persoon in welke 
situatie het meest geschikt is. Deze gegevens stellen ons in staat 
om de lichtkwaliteit en het welzijn in kantoren effectief te verbete-
ren.

Gewenste verlichtingssterkte duidelijk boven de norm
Meer dan 60 procent van de deelnemers aan de studie geeft 
de voorkeur aan verlichtingssterktes van 800 Lux en meer. De 
grote meerderheid wenst dus duidelijk hogere verlichtingssterk-
tes dan de 500 lux die door relevante normen wordt opgelegd. 
Terwijl verschillen in geslacht nauwelijks meespelen, vertonen 
de gewenste verlichtingssterktes over de verschillende leeftijds-
groepen heen wel duidelijke afwijkingen. Zo tonen vooral jongere 
mensen tot 35 jaar zich bijzonder "hongerig naar licht".

De gedetailleerde analyse en de verzamelde  
resultaten vindt u in de white paper over de  
wetenschappelijke studie "Waargenomen  
lichtkwaliteit op kantoor"   
zumtobel.com/study-office

Grote behoefte aan kunstlicht, ook in de zomer
Ongeveer 72 procent van de bevraagde personen gebruikt het 
kunstlicht op winterdagen meer dan zes uur. Voor de lichtere 
zomermaanden geeft toch nog altijd ongeveer 33 procent van de 
bevraagden dezelfde gebruiksduur aan. Dit resultaat verduide-
lijkt het grote belang van de verlichting op gewone werkdagen en 
toont hoe belangrijk het is om het dag- en kunstlicht optimaal op 
elkaar af te stemmen.

Geprefereerde lichtsterkte volgens leeftijdsgroep (26 - 35 jaar)
Gegevensanalyse tussentijdse evaluatie Europa (n = 2148)

Inschakelduur van het kunstlicht in de winter resp. zomer
Gegevensanalyse tussentijdse evaluatie Europa (n = 2148)

tot 3 uur per dag

3 - 6 uur per dag

> 6 uur per dag

35,2 % 64,8 %

4,4 %
44,6 %

23,6 %

72,1 %

22,3 %

33,1 %

http://zumtobel.com/study-office


Directe verlichting

Indirecte verlichting

Direct/indirecte verlichting

zuiver directe verlichting (100/0)

sterk directe/licht indirecte verlichting (70/30)

licht directe/sterk indirecte verlichting (30/70)

Verschillende voorkeuren inzake kleurtemperaturen
Neutraal en wat warmer licht wordt doorgaans als aangenamer 
ervaren. Wat leeftijd of geslacht betreft, zijn de verschillen minder 
duidelijk en onderstrepen deze veeleer de al bij al heterogene 
verdeling van de geprefereerde kleurtemperatuur. Voor de prak-
tijk betekent dit dat in het ideale scenario flexibele armaturen met 
veranderbare kleurtemperatuur gebruikt worden. 

Direct/indirecte verlichting kent grote bijval 
De wetenschappelijke studie toont dat meer dan 60 procent van 
alle kantoren uitsluitend rechtstreeks of onrechtstreeks verlicht 
wordt. Een directe verlichting wordt echter slechts door 18 pro-
cent als beste ervaren. Daartegenover staat de voorkeur van 
82 procent van de bevraagden voor een lichtoplossing met een 
gecombineerde direct/indirecte lichtoplossing voor meer welzijn. 
Slechts 38 procent van de deelnemers aan de studie kan mo-
menteel onder deze ideale omstandigheden werken.

Wie zelf kan sturen, voelt zich goed.
Slechts in weinig kantoren kan de verlichting aan de individuele 
visuele behoeften van de werknemers worden aangepast. 81 
procent van de bevraagden gaf aan momenteel slechts beperkte 
of helemaal geen mogelijkheden voor het beïnvloeden van de 
verlichtingssituatie aan de eigen werkplek te hebben. Nochtans 
zijn werknemers tevredener en schatten ze hun welzijn hoger in 
naarmate de verlichting individueel kan worden geregeld.

Verdeling "Ik kan de visuele situatie/lichtsituatie aan mijn werkplek al-
tijd optimaal aanpassen resp. instellen"
Gegevensanalyse tussentijdse evaluatie Europa (n = 2148)

neen, klopt helemaal niet

klopt eerder niet

half/half

klopt eerder wel

ja, klopt volledig

3000 Kelvin
4000 Kelvin
5000 Kelvin
6000 Kelvin
7000 Kelvin

Geprefereerde kleurtemperaturen
Gegevensanalyse tussentijdse evaluatie Europa (n = 2148)

Aard van de gerealiseerde verlichting (reële situatie)
Gegevensanalyse tussentijdse evaluatie Europa (n = 2148)

Geprefereerde verlichtingswijze (gewenste situatie)
Gegevensanalyse tussentijdse evaluatie Europa (n = 2148)

24,0 %

19,2 %

18,5 %

17,8 %

20,5 %

11 %
41 %

36 %
10 %

2 %

50,6 %

11,1 %

38,3 %

18,2 %

40,3 %

41,6 %



„ Goede visuele verhoudingen en goed licht op kantoor dragen ertoe bij dat zowel 
het fysieke als ook het psychische welzijn van werknemers worden verzekerd. Een 
noodzakelijke basisvoorwaarde is daarbij altijd dat vanuit het zicht van de gebrui-
kers geen storende effecten worden geregistreerd. De grote kunst van echt goede 
lichtoplossingen bestaat er derhalve in om intelligente mogelijkheden voor een flexi-
bele en individuele verandering van de lichtsituatie en de visuele verhoudingen aan 
te bieden en om ook het emotionele aspect van de menselijke zintuiglijke waarne-
ming bewust aan te pakken.

Dr. Ing. Jörg Kelter 
Fraunhofer Instituut voor Arbeidsbeheer en Organisatie
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Alleen gelukkige werknemers zijn ook productieve werknemers.  
Op kantoor nemen we via onze ogen elke dag enorme hoeveelheden 
visuele prikkels waar. Daarbij speelt het juiste licht een centrale rol.  
Licht werkt in op alle vitale processen in het menselijk organisme en 
beïnvloedt tegelijk de prestatiebereidheid, gezondheid en veiligheid en  
het welzijn. Voor gemotiveerde en goed presterende mensen zijn de 
kwaliteitskenmerken van het licht zoals lichthoeveelheid en de verandering 
van kleurtemperatuur evenals de mogelijkheid om de lichtsituatie zelf te 
beïnvloeden van cruciaal belang. 

Welzijn bevorderen

Vodafone Village, Milaan | IT
Architectuur: Dante O. Benini & Partners Architects, Milaan | IT 
Lichtconfiguratie: Dante O. Benini & Partners Architects, Milaan | IT



Welzijn bevorderen
Visuele prestatie en visueel comfort

De renovatie van het districtsgebouw moest “niet alleen oude en 
nieuwe gebouwelementen gevoelvol met elkaar verbinden, maar 
ook de arbeidskwaliteit voor de werknemers verbeteren en het 
servicekarakter voelbaar maken”. Bij de realisatie speelt licht een 
belangrijke rol en het neemt daarbij zowel zijn decoratieve als 
economische verantwoordelijkheid op. In vergelijking met vroeger 
is het energieverbruik per jaar met 43 procent gedaald en dit bij 
een betere lichtkwaliteit.



Districtsgebouw Marktoberdorf | DE
Architectuur: Stadtmüller.Burkhardt.Architekten, Kaufbeuren | DE 
Lichtconfiguratie: studiebureau Körbl + Feneberg GmbH, Füssen | DE
Lichtoplossing: lichtlijn SLOTLIGHT, individuele lichtbalk en lichtlijn 
LINARIA, pendelarmatuur CLARIS II, downlight MICROS LED

Licht is samen met de specifieke visuele taken en het visuele ver-
mogen van de mens een belangrijke visuele ergonomische variabe-
le. Het heeft een impact op de visuele prestatie die moet toelaten 
om visuele taken ook in moeilijke omstandigheden en gedurende 
een langere tijd uit te voeren. Het visuele comfort heeft ook een im-
pact op het welzijn en draagt zodoende bij tot betere prestaties. Tot 
slot mogen we ook niet vergeten dat een goede verlichtingskwaliteit 
voor veiligheid zorgt. De concrete kwalitatieve en kwantitatieve om-
zetting wordt vastgelegd in de norm EN 12464-1 voor de werkplek-
verlichting in binnenruimtes. Verlichtingssterkte, gelijkmatigheid en 
verblindingsbescherming zijn wezenlijke lichttechnische variabelen 
om goede visuele prestaties veilig te stellen. Verblinding kan ook op 
mentaal vlak storend werken en op die manier door ontoereikende 
omgevingsvoorwaarden het visuele comfort in het gedrang bren-
gen. De kleurweergave bevordert de foutvrije herkenning van de vi-
suele taak en ook het welzijn doordat verwachtingen zoals de 
natuurlijke weergave van de huidskleur vervuld worden. Een harmo-
nieuze lichtsterkteverdeling heeft dan weer een positieve invloed op 
het adaptatievermogen van de ogen, dat onder andere via de ge-
zichtsscherpte of de contrastgevoeligheid inwerkt op de visuele 
prestaties. De luminantieverdeling in de ruimte speelt eveneens een 
grote rol bij waarnemingsprocessen en dus voor het visuele com-
fort. De mens ontdekt zijn omgeving via luminantieverschillen, die 
zijn aandacht sturen. Zo komen ruimtes of ruimtelijke zones open of 
gesloten, monotoon of opwindend, uitnodigend of afstotend over. 
Ook evenwichtige licht-/donkercontrasten, de lichtkleur en een pas-
sende lichtrichting beïnvloeden de visuele atmosfeer en de visuele 
prestatie. Objecten, gezichten, materialen of ook te bewerken op-
pervlakken kunnen optimaal worden waargenomen wanneer men 
rekening houdt met deze kwaliteitskenmerken.

 •  Wij mensen nemen 80 procent van alle informatie via 
onze visuele zintuigen op

 •  De kwaliteitskenmerken van het licht verzekeren - 
samen met de door normen opgelegde basiswaarden 
- de visuele lichtkwaliteit

 •  Om optimaal zien te ondersteunen, wordt aan de 
kwaliteitskenmerken in een lichtconcept een 
verschillend gewicht toegekend: afhankelijk van de 
visuele taak, het gebruik van de ruimte, de 
architectuur en de individuele vereisten
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Welzijn bevorderen
Biologische werking van licht

Ochtendstemming
Kleurtemperatuur: 5000 K
Eh* (dag- en kunstlicht): boven 500 lx 

Doel: synchronisatie van de inwendige klok, complete onderdrukking 
van melatonine-uitstoot

*  Eh = horizontale verlichtingssterkte  

Overdag bij zonneschijn
Kleurtemperatuur: 4000 K
Eh* (dag- en kunstlicht): boven 1000 lx 

Doel: welzijn via aangepaste kleurtemperatuur, dus warmere 
lichtkleur bij zonneschijn

De norm DIN SPEC 67600:2013-04 geeft voor het eerst concrete 
configuratieaanbevelingen voor een biologisch werkzame verlich-
ting. Zo worden innovatieve technische mogelijkheden en actuele 
bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek samengebracht. De 
hier getoonde oplossing richt zich naar het daglicht: naargelang van 
het seizoen, de geografische ligging, de weerssituatie en de opstel-
ling van de werkplekken in de ruimte is het daglicht bij een langdu-
rig verblijf in binnenruimtes niet altijd voldoende om de inwendige 
klok te synchroniseren. Biologisch werkzame kunstlichtoplossingen 
zijn dan de sleutel om de dagactiviteiten te ondersteunen en 's 
nachts een goede slaap te bieden. Bepalend voor de configuratie is 
daarbij niet zozeer de traditionele verlichtingssterkte op het werk-
vlak maar wel de spectrale verdeling en de verticale verlichtings-
sterkte aan het oog, die samen met nog andere factoren (zie tabel) 
de mens beïnvloeden. Naast de biologische impact speelt ook de 
emotionele werking van licht een belangrijke rol. Zo hebben ver-
schillende studies aangetoond dat zeer blauw overkomende licht-
kleuren op het juiste moment weliswaar een stabiliserend en 
activerend biologisch effect sorteren maar bij zonneschijn negatieve 
gevoelens opwekken. Het doel moet dus zijn om de visuele, emotio-
nele en biologische invloeden van het licht met elkaar in evenwicht 
te brengen.

    De norm DIN SPEC 67600 : 2013-04 geeft zekerheid bij 
de configuratie en concrete toepassingsaanbevelingen 
voor globale lichtconcepten met een biologische impact.

 •   Tijdens de donkere wintermaanden is in 
binnenruimtes de synchronisatie van de inwendige 
klok door het daglicht niet langer gewaarborgd

 •  De aanvulling van het daglicht door biologisch 
werkzame kunstlichtconcepten is vooral in 
kantoorruimtes aan te bevelen

 •  Biologisch werkzame kunstlichtoplossingen die nauw 
aansluiten bij het daglicht, stabiliseren het circadiane 
ritme
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Overdag bij bewolkte hemel
Kleurtemperatuur: 6000 K
Eh* (dag- en kunstlicht): boven 800 lx 

Doel: welzijn via aangepaste kleurtemperatuur, dus koudere 
lichtkleur bij bewolkte hemel

Instelling op nachtrust
Kleurtemperatuur: 3000 K
Eh* (dag- en kunstlicht): boven 500 lx 

Doel: synchronisatie van de inwendige klok, geen verstoring van 
de melatonine-uitstoot, deugddoende slaap 

Biologisch werkzame lichtconcepten komen in grote mate tegemoet 
aan de wensen van de deelnemers aan de Fraunhofer studie over 
de waargenomen lichtkwaliteit, die sterk de nadruk legt op feel-
goodfactoren. Zo worden overwegend verlichtingssterktes boven 
800 Lux gevraagd, bijna de helft van de deelnemers geeft de voor-
keur aan lichtkleuren vanaf 5000 K. Een derde van de deelnemers 
aan de studie heeft zelfs in de zomermaanden het licht meer dan 
zes uur ingeschakeld. Daaruit volgen twee aanknopingspunten voor 
de discussie over de emotionele en biologische werking van licht. 
Aan nogal wat werkplekken, bijvoorbeeld achteraan grote kantoor-
vertrekken of teamkantoren, is ten eerste te weinig biologisch werk-
zaam licht voorhanden. Een tweede, eerder emotioneel punt is de 
persoonlijke behoefte om via het kunstlicht de grote afstand tot het 
venster te compenseren. Dit versterkt de zelfverwezenlijking en het 
welzijn. Ongeacht of de verlichtingssterkte en kleurtemperatuur syn-
chroon met het daglicht verlopen, dan wel activeringsimpulsen ge-
ven, belangrijk voor het welzijn is dat men persoonlijk invloed heeft 
op de lichtomgeving, hetgeen volgens de Fraunhofer Studie bij 80 
procent van de bevraagden niet optimaal aanwezig is.

Uittreksel uit DIN SPEC 67600:2013-04 
 
Groter biologisch lichteffect  Geringer biologisch lichteffect 
wordt opgewekt door  wordt opgewekt door 

Hogere stralingssterkte Lagere stralingssterkte

Langere blootstellingsduur Kortere blootstellingsduur

Hogere blauwaandelen Lagere blauwaandelen

Tweedimensionaal licht Puntvormig licht

Dynamische lichtwijzigingen Constant licht

Geringere stralingssterkte voorafgaand  
aan de betreffende lichtexpositie

Licht 's morgens werkt het best voor  Licht ‘s namiddags heeft een eerder 
het synchroniseren van de inwendige klok gering effect op de inwendige klok

**  Personen die voorafgaand aan de lichtexpositie langere tijd in het donker verbleven, 
zijn lichtgevoeliger en reageren sterker



Het takenpakket van werknemers wordt almaar uitgebreider en zui-
ver bureauwerk wordt vaak afgewisseld met creatieve en communi-
catieve activiteiten. Het is de taak van de verlichting om ook 
individuele activiteiten, zoals bijvoorbeeld geconcentreerd of com-
municatief werk, te ondersteunen. In plaats van één doorlopende 
algemene verlichting treedt in moderne arbeidsomgevingen een 
lichtconcept in voege dat zich in zones opdeelt en daarbij inspeelt 
op de verschillende gebruiksvormen en persoonlijke behoeften. Aan 
elke medewerker wordt de mogelijkheid geboden om de lichtsterkte 
en kleurtemperatuur van de aan hem toegewezen armaturen indivi-
dueel aan te passen. Een lichtmanagementsysteem dat de inrichting 
van individuele verlichtingssituaties niet alleen mogelijk maakt maar 
dankzij een comfortabele bediening ook bevordert, komt daarbij zo-
wel de werknemers als de onderneming zelf ten goede. Als zicht-
baar teken van een intelligente lichtsturing vereenvoudigen moderne 
bedieningsapparaten de interactie tussen gebruiker en gebouw. 
Waardevolle inzichten over persoonlijk ideale verlichtingssituaties 
haalt Zumtobel uit de globale gebruikersstudie over de waargeno-
men lichtkwaliteit op kantoor die in samenwerking met het Fraunho-
fer Instituut uitgewerkt werd en doorlopend wordt aangevuld. 

Welzijn bevorderen
Persoonlijke beïnvloeding

 •  Moderne licht- en ruimteconcepten ondersteunen de individuele 
behoeften van de mens bij verschillende arbeidstaken 

 •  De geprefereerde kleurweergave en verlichtingssterkte 
verschillen van mens tot mens

 •  Innovatieve bedieningsconcepten aan de werkplek zelf en kleine 
armatuurgroepen met een logische toewijzing vormen de 
technische voorwaarden voor individualiteit en 
energiebesparingen
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Het "smart working" concept voor de 21.000 werknemers van 
Credit Suisse dient niet alleen de verdichting en reorganisatie van 
werkplekken maar veeleer het verhogen van de attractiviteit. De 
globale ontwikkelingsbenadering heeft aandacht voor invloeds-
factoren zoals de demografische evolutie, de bonte sociale mix 
en de vraag naar flexibele werkplekmodellen. De speciaal ontwik-
kelde LED-staanlamp SFERA speelt in op de behoeften van de 
werknemers en maakt voor een optimale ergonomie en lichtkwa-
liteit aan de werkplek de directe beïnvloeding van het licht door 
de werknemers mogelijk.


Credit Suisse, Zürich | CH
Architectuur: Stuecheli-Architekten AG, Zürich | CH
Lichtconfiguratie: Reflexion AG, Zürich | CH
Interieurarchitectuur: Greutmann bolzern Designstudio,  
Zürich | CH 
Smart working concept/proefproject: Congena GmbH, 
München | DE, Camenzind Evolution Ltd., Zürich | CH
Lichtoplossing: staanlamp SFERA met  
SwarmControl technologie



„ Licht - donker, warm - koud, rood - groen. Meten, rekenen, sturen, ervaren, 
beleven, voelen. Er is nooit alleen maar het ene, er is altijd dualiteit. Het gaat erom 
de verbanden en de wijzen waarop iets werkt te verklaren. En zo zijn we altijd  
heel dicht bij dit doel en er tegelijk toch ook zover vandaan. Licht is energie en 
energie is warmte. Hoe om te gaan met licht, wordt de belangrijkste energetische 
vraag voor het kantoor van de toekomst.“

Prof. Dietmar Eberle
Architectuurkantoor Baumschlager Eberle
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Identiteit creëren

K&L Gates, Londen | VK
Bouwheer: Land Securities, Londen | VK
Architectuur: LSM, Washington | VS
Lichtconfiguratie: Seider Lighting Design, Berlijn | DE

Om zich met een zaak of een onderneming te kunnen identificeren, is een 
sterk concept of symbool van wezenlijk belang. Een van de meest 
expressieve symbolen is de architectuur. Wanneer een onderneming op 
lange termijn wil verzekeren dat ze niet aan (identificatie) kracht inboet, 
moet ze extra aandacht hebben voor het welzijn van haar werknemers. 
Deze behoefte is even individueel als de werknemer zelf. Alleen mensen 
die zich bij hun activiteiten optimaal ondersteund weten, zullen zich met 
hun werkgever identificeren. Heel belangrijke factoren hierbij zijn de 
inrichting, de mogelijkheid om individueel aanpassingen door te voeren en 
sfeervolle omgevingsvoorwaarden. 



Salewa International Headquarters Bolzano | IT
Architectuur: Cino Zucchi Architetti en Park Associati, Milaan | IT 
Elektrostudie: Energytech, P.I. Gabriele Frasnelli, Bolzano | IT
Lichtoplossing: projectspecifieke kantoorarmatuur IBLA, inbouwarmatuur 
MILD LICHT IV, lichtlijn SLOTLIGHT II, lichtlijnsysteem TECTON SLIMLINE, 
lichtbalk LINARIA, inbouwarmatuur PERLUCE, spot LIVIANO, ronde arma-
tuur ONDARIA, veiligheidsverlichtingssysteem ONLITE CPS, vluchtwegar-
matuur PURESIGN, LED-veiligheidslicht RESCLITE

Identiteit creëren
Hoogwaardig productdesign

Hoogwaardig productdesign manifesteert zich in de inrichtingsmo-
gelijkheden die een armatuur biedt. Deze kunnen in het object zelf 
tot uitdrukking komen via aantrekkelijke vormen, hoogkwalitatieve 
materialen of zichtbaar geënsceneerde technologie. Het tweede as-
pect is de ruimtelijke werking die een armatuur binnen de architec-
tonische context genereert - afgestemd op het globale 
lichtconfiguratieconcept, het gebruik van de ruimte of het invallende 
daglicht. De modellering verloopt via lichte en donkere vlakken, de 
armatuur maakt deel uit van de architectuur. Waarneembare lumi-
nanties kunnen rechtstreeks aan de lichtuitstralingsvlakken van de 
armaturen of onrechtstreeks via lichtgevende architectonische com-
ponenten gecreëerd worden. 

 •  Belangrijke factoren zijn het uiterlijk en het materiaal van de ar-
matuur en ook het samenspel met de architectuur en het daglicht 

 •  Productontwikkeling op het hoogste niveau vereist bovendien ro-
buustheid, een lange levensduur, montage-, onderhouds- en ge-
bruiksvriendelijkheid en ook nog ecologische aspecten

 •  Eenvoud is de sleutel voor een goede aanvaarding door de ge-
bruikers van armatuur en lichtmanagement

Bij de productontwikkeling spelen ook ecologische aspecten een 
belangrijke rol. Zumtobel hecht veel belang aan een goede milieu-
balans over de hele levenscyclus van haar producten - van het ge-
bruik van grondstoffenarme materialen tot hun recyclage. Maximale 
energie-efficiëntie wordt gerealiseerd door de integratie in een licht-
managementsysteem dat de mensen en hun behoeften centraal 
stelt. De vraag naar eenvoud leidt tot een gebruikersgericht design 
dat de inzichten over de menselijke waarneming en ergonomische 
aspecten in zich meeneemt.



“Alles voor de bergen”, zo luidt de slogan van de Europese markt-
leider voor technische bergsportuitrusting. De nieuwe hoofdzetel 
van Salewa verzinnebeeldt dit principe door zijn ligging in 
Bolzano. De lichtoplossing voor deze modelonderneming uit 
Zuid-Tirol is een onderdeel van het expressieve, architectonische 
corporate design. Bovendien gaat het gebouw prat op een glo-
baal energie- en verlichtingsconcept dat binnen het kader van 
het erkende “Klimaathuisconcept” werd onderscheiden en in een 
aantal ruimtes zelfs de hoogste, gouden milieucertificering heeft 
gekregen.





Identiteit creëren
Ondersteuning van de architectuur

Licht ondersteunt en blaast leven in de architectuur. De lichtconfigu-
ratie moet hiervoor rekening houden met de mensen, de gebruiks-
concepten en de bouwkundige gegevens. Passende 
armatuurpositioneringen maken een flexibel gebruik van de ruimtes 
en toekomstbestendigheid mogelijk. Het armatuurdesign en zijn ma-
teriële werking is slechts één aspect van het architectonische con-
cept. Een armatuurframe kan als integraal bestanddeel van de 
architectuur nagenoeg onzichtbaar blijven of precies heel markant 
op de voorgrond treden. Veel prominenter aanwezig in de ruimte zijn 
de luminanties die de ruimtelijke waarneming beïnvloeden. De juiste 
lichtkleur die afgestemd is op de activiteiten en de ruimtelijke opper-
vlakken, kan daarbij ondersteunend werken. Zo ontstaan arbeidswe-
relden met een open of gesloten, privaat of openbaar, veilig of 
onveilig karakter. Om met licht identiteit te creëren, moeten plaatsen 
met een uniek karakter worden gecomponeerd die bij de mensen en 
de ondernemingen passen en hen leven inblazen.

 

 •  Globaal geconfigureerde lichtoplossingen 
weerspiegelen de  architectuur en onderne-
mingswaarden

 •  Armaturen zijn materiële ruimtelijke objecten 
en werken vooral door het creëren van direc-
te en indirecte luminanties 

 •  Via luminanties en de opstelling van de arma-
turen en door rekening te houden met de 
menselijke waarnemingspatronen worden ar-
chitectonische doelstellingen als lineariteit, 
zonering of accentuering gerealiseerd

 •  Licht kan sturen, tot verpozen uitnodigen of 
communicatiebevorderend werken



De nieuwe kantoorruimtes van Google belichamen een speelse 
vorm van de moderne werkplek. Geen lange gangen, geen stijve 
grote kantoorvertrekken, geen schrale vergaderruimtes maar wel 
levendige kleuren, trendy, functionele meubels en een schitteren-
de lichtsfeer. Het Londense architectuurkantoor Penson heeft 
voor de kantoorruimtes van de zoekmachinegigant een oncon-
ventioneel architectuurconcept ontwikkeld bestaande uit een 
combinatie van geraffineerde functionaliteit en doordachte en in-
novatieve slimme ideeën voor werkplekstrategieën. De eisen aan 
het verlichtingsconcept werden gedefinieerd door de architectuur 
én door de behoeften van de gebruikers.

Google Headquarters, Londen | GB
Architectuur: Penson, Londen | GB
Interieurarchitectuur en foto: Penson, Anna Pizzey, Londen | GB
Elektro-installatie: Elite Electrical, Londen | VK
Lichtoplossing: pendelarmatuur SCONFINE SFERA, lichtlijn SLOTLIGHT, 
LED-downlight PANOS infinity





Vorarlberger Illwerke AG, Bregenz | AT
Architectuur: Hermann Kaufmann ZT GmbH, Schwarzach | AT 
Lichtconfiguratie: Manfred Remm, Dornbirn | AT
Elektrostudie: elPlan Elmar Lingg, Schoppernau | AT
Lichtoplossing: projectspecifieke LED-lichtvlakken; LED-lichtlijn SLOTLIGHT,  
LED-lichtsysteem MICROTOOLS, LED-lichtsysteem SUPERSYSTEM in een  
projectspecifieke uitvoering, lichtlijnsysteem TECTON, spotserie CARDAN LED,  
vochtbestendige armatuur SCUBA, armatuur PERLUCE,  LED-downlight PANOS  
met bijzondere kleur, LED-downlight FD 1000

Identiteit creëren
Variabele lichtstemmingen

Lichtmanagementsystemen vormen de basis om een lichtconfigura-
tieconcept te verbinden met de individuele behoeften van de men-
sen, met verschillende arbeidstaken, met het daglicht en het uur 
van de dag of met de weerssituatie. De aanpassing gebeurt met 
behulp van statische of dynamische lichtstemmingen die manueel of 
automatisch geselecteerd kunnen worden. Voor het definiëren van 
de lichtstemmingen worden verschillende armaturen volgens een 
modulair principe telkens weer op een andere manier samenge-
bracht. Zo wordt in een groepskantoor geconcentreerd werk aan 
het beeldscherm ondersteund door een klassieke kantoorverlichting 
en tegen verblinding beschermende jaloezieën. Anderzijds helpen 
decoratief verlichte besprekingshoeken en groot bemeten visuele 
links naar buiten toe om een communicatieve en creatieve sfeer te 
creëren. Met dynamisch gedefinieerde lichtscenario's krijgen ook 
ruimtelijke zones zonder daglicht een activerende atmosfeer. Hier 
heeft de LED-technologie de technische mogelijkheden enorm uit-
gebreid. tunableWhite armaturen maken het traploos wijzigen van 
lichtkleur en lichthoeveelheid op het gepaste moment mogelijk. Voor 
een flexibel gebruik van de ruimte kunnen de lichtstemmingen bij 
een gewijzigde teamorganisatie of ruimtedefiniëring snel gehergroe-
peerd en aangepast worden. Automatismen zoals daglichtsturing, 
aanwezigheidscontrole en tijdrecords worden vaak toegepast om 
het energieverbruik te doen dalen. Minstens even belangrijk is om in 
de verschillende lichtstemmingen ook de individualiteit van mensen 
en arbeidstaken terug te vinden. Gebruikersgericht lichtmanage-
ment dat maximale aanvaarding beoogt, maakt dan ook best de 
persoonlijke selectie van lichtstemmingen mogelijk, zoals aange-
toond door de globale Fraunhofer studie over de "waargenomen 
lichtkwaliteit op kantoor". De plaats van thema's als individualiteit, 
innovatie en duurzaamheid weerspiegelt de ondernemingswaarden. 
Licht kan zo een identiteitcreërende factor worden.

 •  Verschillende lichtstemmingen spelen in op de individualiteit van 
de mensen en hun arbeidstaken

 •  Selecteerbare lichtstemmingen leiden tot een hoge aanvaarding 
van het lichtconcept 

 •  LED-lichtoplossingen met tunableWhite technologie laten toe om 
lichtkleuren aan te passen aan het verloop van de dag of aan de 
architectonische gegevenheden

 •  Daglichtsturing, aanwezigheidscontrole en tijdrecords verhogen 
het comfort en het energiebesparingspotentieel
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Met een nuttige oppervlakte van circa 10.000 vierkante meter is 
het vijf etages tellende waterkrachtcompetentiecentrum van 
Vorarlberger Illwerke AG een van de grootste, volledig in hybride 
houtskeletbouw opgetrokken kantoorgebouwen ter wereld. De 
verlichting van dit gebouw, dat het milieucertificaat ÖGNI Goud 
heeft gekregen, bestaat voor het grootste deel uit klantspecifiek 
vervaardigde LED-lichtlijnen. Alle werkplekken zijn aan de grote 
venstervlakken opgesteld en verzekeren zo een optimale combi-
natie van dag- en kunstlicht. De opbouwarmaturen met vlakke 
uitstraling zorgen voor gelijkmatig en verblindingvrij licht aan de 
werkplek - ook wanneer in de toekomst de werkplekken anders 
zouden worden opgesteld. Alle armaturen zijn aan daglichtsenso-
ren en bewegingsmelders aangesloten. 





Dr. Ing. Heinrich Post 
Studiebureau voor gebouwklimaat- en energiesystemen

„ Bij de conventionele kunstlichtconfiguratie in West-Europa gebeurt het vaak dat 
ingevolge wettelijk voorgeschreven hogere verlichtingsnormen de geïnstalleerde 
lichtoplossing zelfs hoger is bemeten dan de in de LEED®-ASHRAE standaard 
vereiste lichtcapaciteit. De conventionele uitweg hieruit was om de optimalisaties  
bij andere installaties van de huistechniek te reduceren, wat de energie-efficiëntie 
hoegenaamd niet ten goede kwam. Het gebruik van LED-armaturen en een 
daglichtsturing kan dit nadeel goedmaken."
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Kosten verlagen

HDI Gerling AG, Hannover | DE
Architectuur: ingenhoven architects, Düsseldorf | DE 
Lichtconfiguratie: Tropp Lighting Design GmbH, Weilheim | DE
Elektrostudie: ZWP Ingenieur-AG, Keulen | DE

Lichtoplossingen hebben via energie-efficiëntie, duurzaamheid en 
lichtmanagementsystemen een rechtstreekse impact op de operationele 
kosten. Kostenefficiëntie mag echter niet ten koste gaan van de 
werknemers. Zij zijn immers de doorslaggevende succesfactor van 
ondernemingen. De personeelskosten zijn ook vele malen hoger dan de 
gebouwkosten. 



De Al Bahar Towers vormen de nieuwste aanwinsten in het stads-
silhouet van Abu Dhabi. Voor de twee cilindervormige torens heb-
ben de architecten van Aedas samen met studiebureau Arup voor 
het extreem warme en zonnige klimaat een innovatieve oplossing 
ontwikkeld. De door de traditionele Arabische architectuur geïn-
spireerde voorgevel biedt thermische bescherming en maakt te-
gelijk optimaal gebruik van zonne-energie mogelijk. Samen dra-
gen alle maatregelen ertoe bij dat de CO²-uitstoot van de volgens 
de LEED®-standaard gebouwde Al Bahar Towers met 40% wordt 
gereduceerd. De lichtoplossing van Zumtobel ondersteunt daarbij 
niet alleen het energiezuinige concept maar vervult ook perfect 
de eisen van een moderne kantoorverlichting en accentueert de 
architectuur.

Abu Dhabi Investment Council (ADIC), Abu Dhabi | VAE
Architectuur: Aedas, Abu Dhabi | VAE 
Elektroconfiguratie: Arup, Londen | VK
Lichtoplossing: LED-downlight PANOS infinity,  
projectspecifieke SLOTLIGHT II oplossing,  
hygiënearmatuur CLEAN, bodeminbouwarmatuur LEDOS II

Kosten verlagen
Energie-efficiëntie

In evenwichtige lichtoplossingen gaan optimale lichtkwaliteit en ab-
soluut milieubewust handelen hand in hand. Duurzaamheidsstudies 
tonen aan dat veruit het grootste deel van het CO²-verbruik binnen 
de gebruiksfase valt. Daarom leggen armaturen met een innovatieve 
(LED-)technologie voor de lichtopwekking, verblindingsbescherming 
en lichtverdeling samen met het lichtmanagement het fundament 
voor milieuconforme lichtconcepten. Echte perfectie bereikt een 
lichtoplossing door natuurlijk daglicht en zijn voorbeeldige lichtkwa-
liteit: het is biologisch werkzaam, volgt het ritme van de natuur, 
biedt hoge lichtsterktes en staat gedurende vele uren van de dag 
gratis ter beschikking. Een professioneel lichtmanagement is de 
eenvoudigste en meest doeltreffende weg om het daglicht optimaal 
te gebruiken. Wanneer een kantoor in verschillende daglichtzones 
wordt ingedeeld, wordt een optimale efficiëntie gehaald zonder dat 
daarbij de individuele inrichtingsmogelijkheden van de gebruikers 
worden ingeperkt. Gebruiksvriendelijke bedieningsinterfaces en 
kleine armatuurgroepen en de daarmee verbonden toewijzing van 
verantwoordelijkheden stellen de individuele beïnvloeding veilig. 
Want bij alle automatisering is de milieubewust handelende mens 
aantoonbaar een beslissende factor voor een efficiënt lichtgebruik.

 •   Licht levert een belangrijke bijdrage tot de globale efficiëntie 
van een gebouw

 •   Door zowel de menselijke behoeften als economische 
aspecten mee in overweging te nemen, worden waardevolle 
punten voor de milieucertificering van een gebouw gescoord

 •   Voor het optimaliseren van de energie-efficiëntie  
delen intelligente sturingen de ruimte in verschillende 
daglichtzones op





3131



Kosten verlagen
Investering en onderhoud

De nieuwbouw van LVM Versicherung 
werd voor zijn grondstoffenbesparende 
bouwwijze bekroond met de Prijs voor 
Architectuur, Woning- en Stedenbouw van 
de deelstaat Noordrijn-Westfalen binnen 
de categorie “Energie-efficiënt bouwen 
voor de toekomst”. Een belangrijk punt 
binnen het ontwerp was de zinvolle com-
binatie van dag- en kunstlicht. De intelli-
gente software van LUXMATE LITENET 
maakt dit mogelijk: alle armaturen en ja-
loezieën in het gebouw worden gestuurd 
door dit lichtmanagementsysteem. Het 
aan de natuurlijke lichtverhoudingen aan-
gepaste kunstlicht maakt een energiebe-
sparing van 60 procent bij een tegelijk op-
timale lichtkwaliteit mogelijk.

LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein, 
Münster | DE
Architectuur: Duk-Kyu Ryang/HPP, Düsseldorf | DE 
Lichtconfiguratie: Rhein Licht, Düsseldorf | DE
Lichtoplossing: aangepaste pendelarmatuur FREELINE, 
lichtmanagementsysteem LUXMATE LITENET, halreflector-
armatuur COPA, downlight PANOS, kaparmatuur CHIARO, 
vochtbestendige armatuur PERLUCE
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Nieuwe lichttechnologieën hebben een impact op het onderhoud en 
de investering. Innovatieve LED-lichtoplossingen bieden de kans om 
een heel hoge energie-efficiëntie en een uitstekende lichtkwaliteit te 
combineren. Nog een ander aspect: LED-armaturen zijn algemeen 
dimbaar, bieden daardoor meer flexibiliteit voor een hoger lichtcom-
fort en een geringer energieverbruik. Duurzame economische be-
slissingen leggen de focus op de hele levenscyclus van de armatuur 
en niet alleen op de  investeringskosten. Het besparingspotentieel 
op lange termijn wordt vooral duidelijk wanneer ook dynamische 
factoren zoals de stijgende elektriciteitsprijzen en alle onderhouds-
processen die nodig zijn voor de naleving van de lichtkwaliteitspara-
meters, meegerekend worden. Een moderne en efficiënte 
lichtoplossing is niet alleen in nieuwe gebouwen mogelijk. Integen-
deel: vandaag worden vele gebouwen gerenoveerd om tegemoet te 
komen aan het groeiende verantwoordelijkheidsbewustzijn tegen-
over werknemers en energiehulpbronnen te kunnen voldoen. 

 •   De renovatie van verouderde lichtoplossingen spaart energie en 
onderhoudskosten uit

 •   De hogere investeringskosten van een LED-oplossing worden al 
heel vlug gecompenseerd door de geringere bedrijfskosten

 •   Vooral in combinatie met een lichtsturing betaalt de investering 
zich binnen een korte tijdspanne terug

 •   De meest rendabele investering is die in tevreden werknemers – 
zij vormen immers de grootste kostenfactor 

Een verlichtingsrenovatie biedt de kans om meteen ook over te 
schakelen op efficiënte technologieën en moderne lichtconcepten te 
realiseren. Zo kan de lichtkwaliteit verhoogd, het werkklimaat verbe-
terd en de attractiviteit als werkgever verhoogd worden. Deze kwali-
teitsboost, maar ook de geringe onderhouds- en bedrijfskosten 
verhogen de waarde van het vastgoed. De voordelen van een ver-
lichtingsrenovatie vermenigvuldigen zich met het gebruik van een 
lichtsturing. De hogere investeringskosten zijn dankzij het geringere 
energieverbruik binnen de kortste keren terugverdiend. 

Nieuwe LED-armatuurgeneraties zoals MIREL evolution houden de inves-
teringskosten voor renovaties en nieuwe projecten gering: ze overtuigen 
met een aantrekkelijke prijs-/kwaliteitsverhouding, korte montagetijden en 
een gereduceerde personeelskost. Door de eenvoudige armatuurvervan-
ging is voor de renovatie van het plafond ook geen bijkomend werk ver-
eist. Bovendien reduceren lang levende LED-oplossingen de onderhouds-
kost tot een minimum. Rekening houdend met al deze aspecten en de 
sterk gereduceerde energiekosten worden korte afschrijvingstijden gerea-
liseerd bij een verhoogde lichtkwaliteit.



Huuropbrengsten 3) Verkoop- 
waarde 4)

Energie- 
kosten 5)

Verzuim- 
dagen 7)

Productiviteit 
6)

Energy Performance Check
Studie over LEED®-certificering 

Duurzaam bouwen levert een actieve bijdrage om hulpbronnen 
te sparen en een bestaansbasis voor toekomstige generaties 
op te bouwen. Daarbij toont het sterk stijgend aantal 
milieugecertificeerde gebouwen dat deze trend in de toekomst 
een duidelijke stempel zal drukken op de internationale 
bouwsector. Een onderscheiding als "groen" vastgoed levert 
zowel economisch als sociaal gezien heel wat voordelen op: 
van hogere huurinkomsten en verkoopprijzen over duidelijk 
lagere bedrijfs- en energiekosten tot een verbeterd 
welbevinden bij en een hogere productiviteit van de 
werknemers.

Milieucertificeringssystemen willen de effecten van gebouwen op 
milieu, samenleving en economie vergelijkbaar maken. Bij het defini-
eren van de criteria stellen de verschillende instellingen echter an-
dere prioriteiten. Met de Energy Performance Check wil Zumtobel 
nagaan welke bijdrage een energie-efficiënte lichtoplossing tot de 
certificering kan leveren. Als concreet voorbeeld werd een gebouw-
certificering volgens het Amerikaanse certificeringssysteem LEED® 
(Leadership in Energy and Environmental Design) uitgetest. Voor 
een gedetailleerde analyse werd in het beoordelingssysteem LEED® 
2009 for New Construction and Major Renovation de "optimalisatie 
van de energie-efficiëntie" (EAp2/EAc1) in detail geanalyseerd. Dat 
is het certificeringscriterium waarvoor de factor licht tot 19 van de 
35 punten kan inbrengen.

Voor de energiesimulatie met nauwkeurige vergelijkende berekenin-
gen modelleerde Zumtobel een referentiegebouw van zes verdiepin-
gen, uitgerust met een lichtoplossing volgens de Amerikaanse stan-
daard ASHRAE 90.1-2007. Om te tonen hoe verlichtingsoplossingen 
volgens Europese normen in het internationaal erkende certifice-
ringssysteem LEED® zouden presteren, werd Londen als vestigings-
plaats gedefinieerd. De modellering gebeurde met twee verschillen-
de LED-lichtoplossingen van Zumtobel conform DIN EN 12464-1. 
Beide lichtoplossingen van Zumtobel werden telkens eenmaal zon-
der en eenmaal met daglichtregeling en verblindingsbescherming 
uitgerust.

Tot  5 LEED®-punten voor de lichtoplossingen van Zumtobel 
Een reductie van de lichtkosten met 74 procent komt overeen met 
een reductie van de totale energiekost met 22 procent. Voor een 
LEED®-certificering moet een kostenbesparing van minstens 10 pro-
cent worden aangetoond. Elke bijkomende besparing van 2 procent 
wordt met een extra LEED®-punt beloond. Zo halen de beide Zum-
tobel varianten met daglichtsturing elk 5 LEED®-punten.

Bijkomend LEED®-punt dankzij milieu-informatieblad EPD
Naast de klassieke certificeringscriteria hebben vooral innovatieve 
ondernemingen de mogelijkheid om met MR pilootcriteria extra pun-
ten te winnen. Van deze kans maakt Zumtobel onder andere door 
haar EPD milieu-informatiebladen (Environmental Product Declarati-
ons) gebruik. Dit voor alle Zumtobel producten beschikbare attest 
somt gedetailleerd op welke sporen een product over zijn hele le-
venscyclus in het milieu achterlaat.

U vindt de gedetailleerde gegevens inzake de  
energiesimulatie en de lichtoplossingen van 
Zumtobel in de LEED® LIGHT GUIDE op  
zumtobel.com/greenbuilding

   Bron
3)–6) The Business Case for Green Building, World Green Building Council, 2013
7) Green Buildings and Productivity, CBRE Richard Ellis and USD University of  

San Diego, 2009

http://zumtobel.com/greenbuilding


35

10,69

10,79

10,74

10,72

4,47

2,48
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Energiekosten voor huistechniek in euro per m²/jaar

Lichtkosten in euro per m²/jaar

Elektriciteitskosten: 15 cent/kWh als basis

Het hoofddoel van de Energy Per-
formance Check was om binnen het 
internationaal erkende certificerings-
systeem LEED® de energie-efficiëntie 
van een voorbeeldig kantoorgebouw 
door het gebruik van verschillende 
LED-lichtoplossingen te optimalise-
ren.

Reductie van de lichtkosten met 74 procent
Uitgerust met de lichtoplossing conform de ASHRAE 
standaard resulteert de berekening voor het referentie-
model in een totale energiekost van afgerond 15 euro 
per m²/a, waarvan een flinke 4,47 euro per m²/a alleen 
al naar de verlichting terug te voeren is. Met de 
LED-lichtoplossingen van Zumtobel wordt het lichtkos-
tenaandeel met ongeveer 56 procent gereduceerd. In 
combinatie met een daglichtsturing verminderen deze 
kosten nog eens met 26 tot 32 procent. De impact van 
een doeltreffende zonwering schommelt daarbij rond de 
3 procent.

Zumtobel lichtoplossing: pendelarmatuur LIGHT FIELDS evolution,  
inbouwarmaturen SLOTLIGHT II, PANOS infinity,  
LIGHT FIELDS evolution mini en MILD LICHT V, opbouwarmatuur CIELOS

Vergelijking van de energie- en lichtkosten

Lichtoplossing ASHRAE

Zumtobel lichtoplossing zonder  
daglichtregeling

Zumtobel lichtoplossing met  
daglichtregeling, zonder zonwering

Zumtobel lichtoplossing met  
daglichtregeling, met zonwering
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30 kWh 

25 kWh  

20 kWh
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– 69 %

72,8 t

39,3 t

22,9 t

– 46 %

Kwaliteit en efficiëntie in het groepskantoor
LED in vergelijking met T16-armaturen en TC-DEL-downlights

Randvoorwaarden

T16-armaturen 
24 pendelarmaturen 2 × 49 W T16 
Armatuurlichtstroom: 7783 lm 
Lichtrendement van armatuur: 73 lm/W 
18 downlights 1 x 26 W TC-DEL (918 lm / 32 lm/W) 

LED-armaturen 
12 SEQUENCE infinity armaturen 105 W 
Armatuurlichtstroom: 9650 lm 
Lichtrendement van armatuur: 92 lm/W 
29 SLOTLIGHT II LED armaturen 19 W (wandverlichting,  
1730 lm / 91 lm/W)

Lichtmanagementsysteem LITECOM 
Energiebesparing door daglicht- en jaloeziesturing,  
aanwezigheids- en tijdmanagement zumtobel.com/litecom

Berekeningsperiode 
20 jaar

SEQUENCE infinity
LED-pendelarmatuur

SLOTLIGHT II LED
Lichtlijn

SEQUENCE geeft aan het licht een nieuwe dimensie van individuali-
teit, gecombineerd met een hoge energie-efficiëntie van meer dan 
100 lm/W. Het slanke armatuurdesign en een bijkomende wandver-
lichting begeleiden de architectuur. Een open ruimtelijke atmosfeer 
en een vriendelijke werkomgeving verhogen dan weer het welbevin-
den van de werknemers. De nieuwe generatie kantoorarmaturen 
met 14 individueel stuurbare LED-modules biedt instellingen op 
maat voor verschillende gebruikersvereisten en wisselende werkme-
thoden. Om de teamgeest te bevorderen zonder aan individualiteit 
in te boeten, worden de armaturen met hun homogene verticale 
verlichtingssterktes via het lichtmanagementsysteem LITECOM ge-
stuurd. Dynamische lichtscenario's creëren een emotionele meer-
waarde en sparen tegelijk energie uit.

LED-armaturen LED-armaturen +  

lichtmanagement

T16-armaturenCO²-uitstoot
in ton

LED-armaturen LED-armaturen +  

lichtmanagement

T16-armaturen Energieverbruik
in kWh

CO²-uitstoot over de hele levenscyclus (20 jaar) Gemiddeld energieverbruik per m² en per jaar

Alle berekeningen gaan uit van een jaarlijkse stijging van de energie- en bedrijfskosten van 5 %.

http://zumtobel.com/litecom
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46 %

23 %

31 %

Groepskantoor vooraf

Groepskantoor achteraf

Welzijn bevorderen
Het unieke aanpassingsvermogen van de 
SEQUENCE lichtuitstraling en de hoge con-
trastweergave vormen een toekomstbesten-
dige basis voor veelvuldige arbeidstaken.

Identiteit creëren
De slanke SEQUENCE armatuur met zacht 
lichtverloop heeft een hoog innovatiegehal-
te. Met SLOTLIGHT lichtlijnen worden de 
ruimtelijke zones nog extra gestructureerd. 

Kosten verlagen
De efficiënte LED-pendelarmatuur haalt een 
lichtrendement van 85 lm/W. De precieze 
lensoptiek, de daglicht- en jaloeziesturing 
en het aanwezigheids- en tijdmanagement 
reduceren het energieverbruik.

De vergelijkende berekening  
werd uitgevoerd met ecoCALC.
zumtobel.com/ecocalc

Besparingspotentieel alleen  
door efficiënte  
LED-armaturen

Bijkomende besparing met 
lichtmanagement

Resterend  
energieverbruik

LED-armaturen

T16-armaturen

LED-armaturen + lichtmanagement

http://zumtobel.com/ecocalc


Configuratievoorbeelden
Rondgang door een kantoorgebouw

De eisen aan de kantoorverlichting zijn veelvuldig, toch zijn er - 
van bespreking over schrijftafelwerk tot de welverdiende kof-
fiebreak - talrijke standaardsituaties. Voor acht van deze 
hoofdtoepassingen heeft Zumtobel gebruiksconforme 
LED-lichtoplossingen uitgewerkt. De focus ligt op de drie rele-
vante criteria: welzijn voor medewerkers, ondernemingsidenti-
teit en een zinvolle reductie van de energie-, onderhouds- en 
investeringskosten.

Welzijn bevorderen

Het criterium welzijn wordt beoordeeld aan de hand van parameters 
die een directe uitwerking hebben op de fysieke en mentale ge-
steldheid van de werknemers. Daartoe behoren een gelijkmatige 
verlichting van het werkvlak, vriendelijk ogende gezichten en ver-
lichte wanden en plafonds die een ruimere en aangenamere ruimte-
lijke atmosfeer creëren.

Identiteit creëren

Individueel welzijn wordt ook bevorderd door de parameter identi-
teit. De gekozen configuratievoorbeelden maken de verschillende 
mogelijkheden duidelijk. Identiteit wordt zowel door lichtsturing, in-
tegratie in de architectuur als de esthetische waarde van de arma-
turen gecreëerd. 

Kosten verlagen

Voor een economisch duurzame verlichtingsoplossing loont het om 
niet alleen in nieuwe, efficiënte armaturen maar ook in doordachte 
lichtsturingssystemen te investeren. Duidelijke besparingen op het 
vlak van energie- en onderhoudskosten leiden tot een snelle af-
schrijving en reële winst in de daaropvolgende jaren. 
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 1

 2

3

 4

 5

 6

 7
 8

Toepassingsbereik Ēm/lx (verlichtingssterkte) UGRL (verblinding) UO (gelijkmatigheid) Ra (kleurweergave) 

1 Groepskantoor 500 19 0,60 80 

2 Cellenkantoor 500 19 0,60 80 

3 Vergaderruimte 500 19 0,60 80 

4 Receptie 300 22 0,60 80 

5 Break-outzone 200 22 0,40 80 

6 Gangen 100 28 0,40 40 

7 Videoconferentieruimtes 500 19 0,60 80 

8 Informele communicatiezones 200 22 0,40 80

Tips voor de configuratie 
De volgende lichtoplossingen voor acht typische toepassingen in 
een kantoorgebouw zijn alle conform de "Normvereisten voor de 
configuratie" van de norm DIN EN 12464-1. Criteria zoals ver-
lichtingssterkte aan de werkplek, verblinding, gelijkmatigheid en 
kleurweergave worden daarbij van naderbij bekeken. 



Groepskantoor
Meer dan de som van individuele werkplekken

Succesvolle ondernemingen munten uit door teamgeest en een juis-
te mix van interdisciplinaire en multiculturele samenwerking. Daarbij 
domineert zoals voorheen de klassieke face-to-face communicatie, 
waarvoor de teamgerichte en met 40 procent wereldwijd meest 
gangbare kantoorvorm voor 3 tot 20 werknemers de ideale voor-
waarden biedt.

MIREL evolution
LED-inbouwarmatuur 

LITECOM
Lichtmanagement

De perfect verblindingvrije LED-kantoorarmatuur MIREL 
overtuigt door een hoge gelijkmatigheid en biedt voldoen-
de reservecapaciteit om het door medewerkers frequent 
vereiste verlichtingsniveau boven de norm te halen.

De gereserveerde uitstraling maakt de precieze en moder-
ne LED-technologie zichtbaar.

De efficiënte LED-inbouwarmatuur genereert een lichtren-
dement tot 112 lm/W en vergt slechts weinig onderhoud. 
Bijkomende energiebesparingen worden gerealiseerd door 
daglicht- en jaloeziesturing en door aanwezigheids- en 
tijdmanagement.
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Met tunableWhite armaturen kunnen lichtkleuren en ver-
lichtingssterkte aan individuele preferenties worden aan-
gepast. Zo verhogen ze het welbevinden.

Door duidelijke lijnen maakt het armatuurdesign zich on-
dergeschikt aan de architectuur. Talrijke lichtstemmingen 
met aanpasbare lichtkleuren creëren een hoge mate van 
individualiteit.

De efficiënte LED-inbouwarmatuur haalt een lichtrende-
ment tot 124 lm/W. Lichtsturing met aanwezigheids- en 
tijdmanagement, daglichtautomatisering en jaloeziesturing 
reduceren de onderhouds- en energiekosten tot een ab-
soluut minimum.

Cellenkantoor
Voor individueel, geconcentreerd werk

Lichtconcepten voor cellenkantoren vertrekken vanuit de behoeften 
van de individuele werknemers en bevorderen zo geconcentreerd 
werk. 60% van de werktijd bestaat nog altijd uit klassiek beeld-
schermwerk, wat het belang van verblindingsbescherming nog-
maals onderstreept. Vooral de waarneembare luminanties dragen bij 
tot een gericht activerende en open, dan wel een eerder rustige en 
gesloten ruimtelijke atmosfeer. 

LIGHT FIELDS evolution
LED-inbouwarmatuur 

LITECOM
Lichtmanagement



SEQUENCE biedt een goede contrastweergave en legt 
met de revolutionaire en individuele aansturing een 
toekomstbestendig fundament voor veelvuldige 
arbeidstaken.  

De innovatieve, slanke SLOTLIGHT zorgt voor een zacht 
lichtverloop. Tegelijk kan de ruimte in afzonderlijke zones 
gestructureerd worden.

De efficiënte LED-pendelarmatuur met precieze lensoptiek 
genereert 100 lm/W. Bijkomende energiebesparingen 
worden gerealiseerd door daglicht- en jaloeziesturing en 
door aanwezigheids- en tijdmanagement.

Vergaderruimte
Communicatie voor innovatie

De sleutel tot innovatie schuilt in communicatie. Naast een goede 
gesprekscultuur en meetingorganisatie ondersteunt ook de ruimtelij-
ke stemming een effectieve communicatie. Vooral in de vaak dag-
lichtarme besprekingsruimtes moet het kunstlicht rekening houden 
met deze vereiste. 

SEQUENCE
LED-pendelarmatuur 

LITECOM
Lichtmanagement
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Receptie
De eerste indruk telt

De kerntaken van de receptie luiden: oriëntatie bieden, herken-
ningswaarde creëren voor merken en ondernemingen, mensen met 
gebouwen verbinden. Daarbij zijn het vooral de mensen die de eer-
ste indruk van de onderneming bepalen. Het is dan ook absoluut 
belangrijk om de arbeidstevredenheid door klassieke ergonomische 
maatregelen te bevorderen.

De pendelarmatuur LINCOR combineert verblindingvrij 
werklicht met een aangename direct/indirecte 
lichtverdeling. De grote diffuse vlakken van de ronde 
ONDARIA armatuur vergemakkelijken voor het oog de 
aanpassing aan de binnenruimte en zorgen voor een 
heldere, vriendelijke atmosfeer. 
 
Individuele lichtstemmingen ontstaan door het 
afwisselende samenspel van werkplekarmatuur, 
accentlichtarmatuur en diffuse lichtvlakken. 

Met een verhouding tussen het directe en indirecte licht 
van 83: 17 haalt de LINCOR pendelarmatuur een hoog 
niveau - zowel inzake energie-efficiëntie als qua comfort. 
Lichtmanagement met daglichtsturing reduceert de 
energie- en onderhoudskosten.

LINCOR
LED-pendelarmatuur 

LITECOM
Lichtmanagement



In communicatie- en retreatzones dragen geconcentreerd 
hoge luminanties over grote oppervlakken in ruime mate 
bij tot de activering van werknemers. In de tunableWhite 
variant bieden de ONDARIA armaturen een extra meer-
waarde voor het welzijn.

In de break-outzone vormt het ronde armatuurdesign van 
ONDARIA een mooi contrast met de klassieke werksitua-
tie.

De zeer hoge energie-efficiëntie van 100 lm/W wordt ge-
realiseerd dankzij de efficiënte backlit-technologie. 
Gereduceerde onderhouds- en energiekosten worden mo-
gelijk gemaakt door licht- en tijdmanagement.

Break-outzone
Betoverende inspiratieoasen

Voorbij zijn de tijden waarin werken gelijkgesteld werd aan stijf aan 
je bureau blijven zitten. Een huiselijk karakter dat wordt onder-
steund door een passende lichtoplossing, zorgt in zogenaamde 
break-outzones voor de nodige feelgoodatmosfeer om te relaxen en 
bij te tanken zodat nieuwe ideeën kunnen opborrelen.

ONDARIA
Opalen ronde armatuur 

LITECOM
Lichtmanagement



Zijwaarts geplaatste armaturen vermijden "lichtdruk", een-
zijdige luminanties in de bovenste helft van de ruimte on-
dersteunen het aangename open karakter van de gangen.
 
Wanneer de stijlvolle werkplekverlichting een passende 
voortzetting krijgt in de gang, spreken architectuur en de-
sign een eenduidige taal en ontstaat er een duidelijke 
identiteit.

De energie-efficiënte LED-wandarmatuur haalt een licht-
rendement tot 93 lm/W. Tegelijk worden door het bijko-
mende aanwezigheids- en tijdmanagement de elektricite-
itskosten verder gereduceerd.
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Gangen
Beweging en ontmoeting

Naast de receptie dragen ook ontsluitingszones en doorgangswe-
gen bij tot de eerste indruk. Zo vormen gangen belangrijke informe-
le communicatiezones waarin een toereikende cilindrische verlich-
tingssterkte voor een goede gezichtswaarneming en aangename 
ontmoetingen zorgt. Voor de energie-efficiëntie en veiligheidsver-
lichting speelt ook het lichtmanagement een doorslaggevende rol.

LIGHT FIELDS evolution
LED-wandarmatuur 

LITECOM
Lichtmanagement
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Videoconferentieruimte
Online communicatie op afstand

In dit tijdperk van globalisatie en netwerkvorming zijn videoconfe-
renties in veel ondernemingen al een dagelijkse realiteit. Hier moet 
de lichtoplossing de speciale eisen vervullen die aan videoconferen-
tieruimtes worden gesteld en tegelijk, met het oog op een multi-
functioneel gebruik van de ruimte, ook klassieke ergonomische pa-
rameters voor beeldschermwerkplekken integreren.

MILD LICHT V verlicht de ruimte met een hoge gelijkma-
tigheid en creëert daardoor een feelgoodatmosfeer, zowel 
bij videoconferenties als bij een ander gebruik van de 
ruimte.

Face-to-face communicatie of videoconferenties: voorge-
definieerde lichtscènes kunnen volgens de behoeften op-
geroepen worden en ondersteunen zo individuele situa-
ties.

Aanwezigheids- en tijdmanagement maken het spaarpak-
ket voor maximale energie-efficiëntie compleet. De hoge 
efficiëntie van MILD LICHT V met waarden tot 108 lm/W 
wordt in het gebruik ondersteund door het aanwezig-
heids- en tijdmanagement.

MILD LICHT V
LED-inbouwarmatuur 

LITECOM
Lichtmanagement



De opstelling van de armaturen en hoge verlichtingssterk-
tes creëren gelijkmatigheid en doen op die manier een ac-
tiverende communicatieatmosfeer ontstaan. 

Een huiselijke inrichting en grote diffuse vlakken creëren 
identiteit en geven aan de ruimte een open en activerend 
karakter.

Lichtsturing en tijdmanagement reduceren de energieko-
sten van de lichtoplossing. De efficiënte CIELOS armatuur 
haalt een lichtrendement tot 125 lm/W.

Informele communicatiezone
Speelruimte voor afwisseling

Trendwatchers en kantoorexperts hebben aangetoond dat vooral de 
spontane informele communicatie zoals deze bijvoorbeeld aan de 
koffieautomaat ontstaat, de creativiteit binnen een team bevordert. 
Voor de architectuur en het lichtconcept betekent dit dat in het con-
figuratieconcept ook deze nevenruimtes de nodige aandacht moe-
ten krijgen.

CIELOS
Modulair lichtsysteem 

LITECOM
Lichtmanagement



Ingang

Werken Alle armaturen

Schrijven Balanced armaturen

RGB-armaturen

Tc-armaturen

Workshop

Bespreking

Lichtmanagement
LITECOM plaatst de gebruiker in het middelpunt van het licht.

zumtobel.com/litecom

Het nieuwe lichtmanagementsysteem LITECOM biedt grenzeloze 
flexibiliteit op het vlak van bediening, werking en systeemgrootte. 
Elke armatuur en elke jaloezie is gericht op maximaal visueel com-
fort, biedt ongebreidelde individualiteit en gebruikt tegelijk alle po-
tentieel voor meer energie-efficiëntie. Het innovatieve app-concept 
laat toe om het lichtmanagementsysteem exact aan de behoeften 
van een gebouw en zijn gebruikers aan te passen. Want de ge-
wenste functionaliteiten kunnen in de vorm van apps op elk wille-
keurig moment worden aangevuld. De basisfuncties van licht en ge-
bouw zijn reeds in de basisapp geïntegreerd. De bediening gebeurt 
via willekeurige drukknopschakelaars en bedieningspanelen, via 
smartphones, tablets of PC. 

http://zumtobel.com/litecom
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De nieuwe generatie lichtmanagement:
 •   Het app-concept van LITECOM maakt de weg vrij voor lichtmanagementsys-

temen met een ongeëvenaarde flexibiliteit. Het aanbod van functionaliteiten 
gaat van daglicht over shows tot veiligheidslicht. 

 •   Als open systeem biedt LITECOM de mogelijkheid om eigen apps te pro-
grammeren, veldbussystemen als KNX aan te sturen of om de licht- en jaloe-
ziesturing via BACnet of OPC in een gebouwbeheerssysteem te integreren.

 •   Dankzij LITECOM wizards heb je slechts een beperkte voorkennis nodig om 
het systeem in enkele stappen in bedrijf te stellen.

 •   De mobiele interactie is reeds standaard inbegrepen. Alle voor het web ge-
schikte apparaten kunnen met LITECOM communiceren. 

 •   De meertalige bedieningsinterface verbindt individuele inrichtingsmogelijkhe-
den met een intuïtieve bediening - op basis van wetenschappelijke bevindin-
gen en gebruikersanalysen.

 •   LITECOM past zich met willekeurig uitbreidbare functies en projectgroottes 
aan de specifieke wensen van de klant aan: tot 250 actoren met LITECOM, 
tot 100.000 actoren met LITECOM infinity.



Veiligheidsverlichting en systemen voor de veiligheidsverlichting
ONLITE biedt veiligheid, alles uit één en hetzelfde huis 

Een functionele veiligheidsverlichting is meer dan gewoon een door 
de wetgever opgelegde verplichting. De kwaliteit van de armaturen 
en het voedingssysteem toont het verantwoordelijkheidsbesef te-
genover werknemers, het vastgoedobject en het milieu. Daarbij be-
wijst ware kwaliteit zich niet louter en alleen in crisissituaties. De 
veiligheids- en vluchtwegarmaturen van ONLITE overtuigen ook in 
het dagdagelijkse leven – door hun discreet design en vlotte inte-
gratie. Zumtobel hecht veel belang aan technische kwaliteitscriteria 
zoals maximale energie-efficiëntie en een hoog onderhoudscomfort. 
Op basis van jarenlange ervaring gaat de hele ONLITE productserie 
voor de meest recente, enorm duurzame LED-techniek en een per-
fect daarop afgestemde voeding in geval van nood.

zumtobel.com/onlite

Vluchtwegarmaturen PURESIGN en COMSIGN 150 
•  Het design vervult zeer hoge lichttechnische, ergonomi-

sche en esthetische eisen
•   Ontwikkeld door de gerenommeerde designstudio 

EOOS
•   iF-Design Award en Good Design Award voor 

PURESIGN
•   Optimale integratie in de architectuur; zo lijkt COMSIGN 

met staaldraadophanging wel in de ruimte te zweven
•   Vluchtwegarmaturen met ERI-spots nemen de veilig-

heidsverlichting voor gangen en trappenhuizen op zich
•   Aangesloten vermogen van slechts 4,5 Watt

http://zumtobel.com/onlite
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Veiligheidsarmaturen RESCLITE
•  De compacte vorm maakt de armaturen nagenoeg 

onzichtbaar, de hoogwaardige aluminiumafdekking past 
zich harmonieus in het plafondbeeld in

•  Innovatieve optieken laten zeer grote afstanden tussen 
de armaturen toe waardoor de investeringskosten 
teruggedrongen worden 

•  RESCLITE escape voor vluchtwegen,  
RESCLITE antipanic voor vergaderruimtes

• Zeer eenvoudige configuratie en montage

Centraal veiligheidsverlichtingssysteem eBox
•  Maximale functionaliteit bij beperkte plaatsbehoefte, 

perfect afgestemd op de LED-veiligheids- en 
-vluchtwegarmaturen van Zumtobel.

•  Ook mogelijk: het gebruik bij standaardarmaturen met 
een netspanning van 230 V AC of 216 V DC

•  Flexibele toepassing dankzij overzichtelijke opbouw en 
modulaire plug-in-techniek en een kleine SUB-verdeler 
in IP 20

•  Eenvoudige hantering, van de installatie over de 
bediening tot aan het onderhoud



zumtobel.com/shopzumtobel.com/office zumtobel.com/hotel
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zumtobel.com/education

zumtobel.com/facade
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natureOffice.com | DE-101-933021natureOffice.com | AT-101-130426

 • Kantoor en Communicatie
 •  Vormingscentra en  

Kennisoverdracht
 • Presentatie en Verkoop
 • Hotels en Wellness
 • Kunst en Cultuur
 • Gezondheid & Verzorging
 • Industrie en Techniek
 • Gevel en Architectuur

Zumtobel is een internationaal toonaangevend aanbieder van globale lichtoplossingen 
voor de professionele binnen- en buitenverlichting van gebouwen.

Door de combinatie van innovatie, technologie, design, emotie en energie- 
efficiëntie realiseren wij unieke oplossingen voor de klant. Wij verenigen in het  
concept Humanergy Balance de ergonomisch beste lichtkwaliteit voor het welzijn 
van de mens met een verantwoorde omgang met de natuurlijke grondstoffen. 
Eigen verkoopvestigingen in twintig landen en handelsvertegenwoordigingen in 
nog eens vijftig andere landen vormen een internationaal netwerk van specialisten 
en configuratiepartners voor gekwalificeerd lichtadvies, deskundige configuratie-
ondersteuning en een omvangrijke service.

Licht en duurzaamheid 
Trouw aan de ondernemingsfilosofie “Met licht willen wij belevingswerelden  
creëren, het werk vergemakkelijken, de communicatie bevorderen en de veiligheid 
verhogen, dit alles in het volle bewustzijn van onze verantwoordelijkheid voor het 
milieu” biedt Zumtobel hoogwaardige, energie-efficiënte producten en let ze  
tegelijk op een milieuvriendelijke productie die zuinig omspringt met onze natuur-
lijke grondstoffen. 
zumtobel.com/duurzaamheid 

Art. Nr. 04 924 353-NL 09/2014 © Zumtobel Lighting GmbH
De technische inhoud weerspiegelt de stand op het mo-
ment van het ter perse gaan. Wijzigingen voorbehouden. 
Informeert U zich bij Uw bevoegd verkoopbureau. 
Omwille van het milieu: het papier Luxo Light wordt chloor-
vrij gebleekt en stamt uit duurzaam beheerde  
bossen en gecontroleerde bronnen.

Kwaliteit ... met 5 jaar garantie.
Zumtobel biedt als wereldwijd toonaange-
vende verlichtingsfabrikant bij registratie tegen 
ten laatste 90 dagen na factuurdatum een 
vijfjari ge fabrieksgarantie op Zumtobel merk-
producten conform garantievoorwaarden op 
zumtobel.com/5jaargarantie aan.
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ENGINEERING
 

LIGHT 
FOR 
PRESENTATION
AND 
RETAIL

LIGHT 
FOR 
FAÇADES
AND 
ARCHITECTURE

JAAR GARANTIE

http://www.zumtobel.com/shop
http://www.zumtobel.com/office
http://www.zumtobel.com/hotel
http://www.zumtobel.com/culture
http://www.zumtobel.com/industry
http://www.zumtobel.com/healthcare
http://www.zumtobel.com/education
http://www.zumtobel.com/facade
http://zumtobel.com/shop
http://zumtobel.com/office
http://zumtobel.com/hotel
http://zumtobel.com/culture
http://zumtobel.com/industry
http://zumtobel.com/healthcare
http://zumtobel.com/education
http://zumtobel.com/facade
http://zumtobel.com/duurzaamheid
http://zumtobel.com/5jaargarantie


België
N.V. Zumtobel Lighting S.A.
Rijksweg 47 –  
Industriezone Puurs Nr. 442
2870 Puurs
T +32/(0)3/860.93.93
F +32/(0)3/886.25.00
info@zumtobel.be
zumtobel.be

Nederland
N.V. Zumtobel Lighting
Zinkstraat 24-26
4823 AD Breda
T +31/(0)76/541.76.64
F +31/(0)76/541.54.98
info@zumtobel.nl
zumtobel.nl

Headquarters
Zumtobel Lighting GmbH 
Schweizer Strasse 30
Postfach 72
6851 Dornbirn, AUSTRIA
T +43/(0)5572/390-0
info@zumtobel.info

zumtobel.com

Spots en stroomrails

Gevel-, media- en buitenarmaturen

Lichtmanagement

Inbouwarmaturen

Halarmaturen en  
spiegelprojectiesystemen

Opbouw- en pendelarmaturen

Armaturen met een  
hogere beschermklasse

Modulaire lichtsystemen

Staanlampen en wandarmaturen

Downlights

Lichtlijnsystemen en 
individuele lichtbalken

Veiligheidsverlichting

Medische verzorgingssystemen

mailto:info@zumtobel.be
http://zumtobel.be
mailto:info@zumtobel.nl
http://zumtobel.nl
mailto:info@zumtobel.info
http://zumtobel.com


zumtobel.com/office

LICHT 
VOOR

KANTOOR 
EN  

COMMUNICATIE

http://zumtobel.com/office

