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Licht voor presentatie en verkoop

Winkelen wordt meer en meer een geplande vrijetijdsbesteding. Winkelcentra en
shops ontwikkelen zich tot belevingsruimtes die hun bezoekers entertainen en daarbij
boodschappen willen overbrengen. Daarbij wordt licht gebruikt om emoties op
te wekken en merkidentiteiten te creëren. Intelligent geconfigureerd licht heeft het
potentieel om impulsen te geven en het koopgedrag te beïnvloeden. Licht creëert
een meerwaarde, vooral wanneer het lichtconcept en de lichtsturing als één geheel
erkend en behandeld worden. Binnen presentatie- en verkooptoepassingen worden
verlichtingsscenario’s die zich naar een specifieke doelgroep richten, almaar
belangrijker. Bij het concipiëren van deze lichtoplossingen spelen authenticiteit,
individualisering, het sterk verkleinen van de armaturen en een precieze accentuering
een centrale rol. Voor economisch succes door duurzaamheid zijn energiebesparingen en lichtmanagement doorslaggevend. Met Zumtobel kan u oplossingen
realiseren die de wensen van klanten en onderneming verenigen – door verantwoord
handelen, energie-efficiënte armaturen en absoluut flexibele lichtoplossingen.
Zumtobel. Het licht.

Toepassingen

L’Occitane, Parijs / FR

Bon Accord Shopping Center, Aberdeen / UK

Casio, Londen / GB

Edeka Esslinger, Wangen-Neuravensburg / DE

Swisscom Shop, Zürich / CH

Hödlmayr Classic Car Center, Schwertberg / AT

BVB-Fanwelt, Dortmund / DE

Referenties

AMAG / Apple / Armani / Audi / Autobedrijf Stegelmann / Baccarat / Bershka
BMW-Mini / Bon Accord Shopping Centre / Boutique Wellendorf / C&C Pfeiffer
Cantina Antinori / Casio / Coop / Daimler / Deichmann / Delhaize / Diesel / Edeka
Eurospar / Faces / Ferrari / Fressnapf / Globus / Hervis / Hödlmayr Classic Car
Center / Ikea / Juwelier Kern / Katakeet / Kenzo / KiKo / Krombacher Brauerei
L’Occitane / Ladurée / Levis / Lidl / Loewe / Louis Vuitton / Madura / Maison Ullens
Manzenreiter / Marché Franprix / Maximarkt / Mazda / McLaren Showroom / Messe
Basel / Metro Group / Mondrean Fashion / Nordsee / Oberrauch Zitt / Patek Philippe
Porsche / Porsche Design / Prada / Renault / Rewe / Schuhhaus Bödeker / Seat
Skinfit / Spar / Swarovski / T-Design / Tanagra / Tengelmann / The Kooples / Toyota
Toys R Us / Uniqlo / Volkswagen / Volvo / Wal-Mart / Wijnlandgoed Maienhalde / Zara

Spar flagship store, Boedapest / HU
Architectuur: LAB5 Architects, Boedapest / HU
Lichtoplossing
LED-plafondinbouwarmatuur CARDAN tunableFood
Ronde LED-armatuur ONDARIA
LED-lichtlijnsysteem TECTON
LED-spot VIVO L tunableFood/stableWhite

Limbic ® Lighting

Studie over een op doelgroepen afgestemde verlichting
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Limbic® Lighting
Studie over een op doelgroepen afgestemde verlichting

Wĳ mensen nemen meer dan 95 procent van alle beslissingen onbewust. Hoe consumenten aan het POS op licht reageren en welke lichtoplossing emotioneel het sterkst
beroert, werd tot voor kort echter nog nooit onderzocht. De Limbic® Lighting studie
toont duidelĳke verschillen op het vlak van lichtpreferenties tussen de verschillende
doelgroepen.

#LimbicLighting

De Nymphenburg Groep is een wereldwijd toonaangevende expert in neuromarketing die al meer dan 40 jaar
merkfabrikanten en handelsondernemingen begeleidt,
gaande van merkpositionering tot realisatie van het POS.

In samenwerking met de Nymphenburg groep kon Zumtobel voor het eerst
de emotionele reacties van mensen op verschillende lichtscenario’s in een
shop empirisch registreren. De uitgangsbasis vormde de segmentering van
doelgroepen in het kader van het neuropsychologische Limbic ® model dat
de complexe, emotionele persoonlijkheidsstructuren van consumenten centraal stelt. Volgens dit model bestaan er drie grote emotionele systemen
– balans, dominantie en stimulans - waaruit op zijn beurt zeven consumentengroepen kunnen worden afgeleid: gedisciplineerde personen, traditionalisten, harmonisers, open mensen, hedonisten, avonturiers en performers.
Methode van de Limbic ® Lighting studie
Aan de hand van realiteitsgetrouwe 3D-visualisaties van een modezaak
werden 20 verschillende lichtscenario’s getest. De veranderingen situeerden
zich op het vlak van zes lichtparameters: lichtkleur, lichthoeveelheid, lichtverdeling, uitstralingskarakteristiek, contrasten in lichtsterkte en in lichtkleur.
De fysieke reacties van alle deelnemers werden gemeten en geanalyseerd.
Op die manier konden de emotionele reacties van de proefpersonen op elk
getest lichtscenario bepaald worden. Door het toewijzen van de vastgestelde lichtpreferenties aan de 3 emotiesystemen kon Zumtobel zowel producten
als ook lichtconcepten ontwikkelen die de waren optimaal op de specifieke
doelgroep gericht presenteren en het welzijn van de klanten vergroten.

De gedetailleerde resultaten vindt u in het White Paper
over de wetenschappelijke studie “Limbic ® Lighting –
doelgroepgerichte verlichting van shop- en retailoppervlakken”.
zumtobel.com/limbiclighting

Limbic® Lighting
Segmentering van doelgroepen

Emoties zijn de ware
drijvende krachten achter
het menselijk gedrag.

1 Balans
Mensen die zoeken naar harmonie
en ontspanning (harmonisers,
traditionalisten en open mensen)
De grootste doelgroep omvat de eerder rustige en op
harmonie gerichte familiemensen. Deze personen reageren
bijzonder positief op een gematigde accentverlichting.

Toepassingsvoorbeeld: L’Occitane, Parĳs / FR

Limbic ® map:
de drie emotionele systemen en de motieven- en waardenschaal van de mens.
© Gruppe Nymphenburg

2 Dominantie
Kritische mensen (performers,
gedisciplineerde personen)

Deze in wezen sceptische doelgroep is snel ontevreden en
keert zich af wanneer de situatie niet aan haar verwachtingen beantwoordt. Kritische mensen geven de voorkeur aan
een evenwichtige lichtverdeling met een hoog diffuus lichtaandeel en gelijkmatig verlichte randzones. Ze zijn ook gevoelig voor discrete, sfeerbevorderende verlichtingseffecten.

Toepassingsvoorbeeld: Porsche Design, Singapore / SP

3 Stimulans
Niet-conventionele mensen
(hedonisten, avonturiers)

Wie op zoek is naar plezier, afwisseling of avontuur, laat
zich graag stimuleren door contrasterende scenario’s
met geringe horizontale algemene verlichtingsniveaus.

Toepassingsvoorbeeld: Flagship store BMW Mini, Frankfurt / DE

Limbic® Lighting
Doelgroepspecifieke bevindingen

De verschillende doelgroepen reageren verschillend op de verschillende lichtconﬁguraties. Daarom is vooral ook binnen het toepassingsdomein presentatie en verkoop de
werking van het licht nauw verbonden met de koopmotieven van het aangesproken
klantensegment. Op basis van de wetenschappelĳke Limbic® Lighting studie kon
Zumtobel drie basisconcepten uitwerken – met fundamentele verschillen voor de lichtconﬁguratie en een zichtbaar differentiërende uitstraling voor de speciﬁeke doelgroep.
Vanuit dit inzicht is het mogelĳk om de verlichting te optimaliseren om het welbevinden
van de klanten te verhogen en de verblĳfsduur in de winkel te verlengen. En dit bevordert dan weer het commercieel succes.

1 Balans
Licht voor mensen die zoeken naar harmonie
en ontspanning (harmonisers, traditionalisten
en open mensen)
• Zachte lichtstemming met zachte contrasten bestaande uit een
mix van accentverlichting, nisverlichting en verticale verlichting
• Gematigde accentverlichting door spots met middelbrede
uitstralingshoeken
• Verlichting van de randzones met verticaal asymmetrisch stralende
wallwashers, op verzoek aangevuld door spots
• Geïntegreerde en gedimde accentverlichting in rekken en nissen
• Gemiddelde horizontale verlichtingssterkte van ongeveer 800 Lux
• Warm witte kleurtemperatuur van 3000 Kelvin

1

2
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2 Dominantie
Licht voor kritische mensen
(performers, gedisciplineerde personen)

3 Stimulans
Licht voor niet-conventionele mensen
(hedonisten, avonturiers)

• Homogene, diffuse en als helder ervaren lichtstemming opgewekt
door breed stralende accentlichtarmaturen, downlights, wallwashers en nisverlichting
• Accentverlichting door spots met middelbrede tot brede uitstralingshoeken
• Gelijkmatige verlichting van randzones door asymmetrisch
stralende wallwashers
• Gelijkmatige verlichting van rekken en nissen
• Relatief hoge horizontale verlichtingssterkte van ongeveer 1200 Lux
• Neutraal witte kleurtemperatuur tussen 3500 en 4000 Kelvin

• Contrastrijke lichtstemmingen met sterkere accenten en een
hoog verticaal lichtaandeel, met een combinatie van een
eng stralende accent- en decoratieve ruimteverlichting
• Accentverlichting door spots met smalle en middelbrede
uitstralingshoeken
• Accentuering van de randzones door asymmetrische verticale
verlichting en spots
• Geïntegreerde accentverlichting voor rekken en nissen
• Relatief lage horizontale verlichtingssterkte van ongeveer 500 Lux
• Neutraal witte kleurtemperatuur van 4000 Kelvin

Limbic® Lighting
Veldstudie bij Gerry Weber

Ter aanvulling van haar laboratoriumstudie heeft Zumtobel de empirische bevindingen nogmaals onderzocht in een veldstudie. In samenwerking met modeonderneming Gerry Weber werd in de veldstudie
nagegaan in hoeverre een doelgroepspecifieke lichtoplossing in de
handel een aantoonbaar positieve invloed heeft op het koopgedrag
van klanten en dus ook op de omzet. Daartoe werd eerst – aan de
hand van de in de laboratoriumstudie ontwikkelde „Limbic ® types“ –
de doelgroep van het merk Gerry Weber geanalyseerd.

Studieontwerp
De verkoopruimte in Herford, Duitsland, was de basis voor een
veldtest van twee maanden. Daarvoor werd een Zumtobel LED
verlichting met spots gebruikt die de Gerry Weber doelgroep, de
zogenaamde Harmoniser, aanspreekt – een ingetogen verlichting
met accenten en warme lichtkleuren.
De metingen zijn impliciet en expliciet gedaan:
• Observatie van het algemene koopgedrag voor en na het installeren van het nieuwe lichtdesign.
• Impliciete meting van testpersonen met het door de groep
Nymphenburg ontwikkelde procedure „Limbic ® Emotional Assessment“ (LEA).
• Expliciete interviews met de testpersonen met betrekking tot hun
welzijn in de winkel.
• Vergelijking van de omzet met een referentiefiliaal in dezelfde
testperiode.

VOORAF

Bevindingen
De gemeten reacties van de klanten hebben bewezen dat het op de
doelgroep afgestemde lichtdesign de testpersonen positiever stemt.

VOORAF

Het resultaat van de metingen met LEA:
• Een groter activeringspotentieel van koopimpulsen bij de vrouwelijke klanten.
• Vrouwelijke klanten reageerden emotioneel positiever op het nieuw
geïnstalleerde Limbic ® Lighting concept dan op het oorspronkelijke
lichtdesign.
• Ook bij geringere frequentie en verblijfsduur bleek uit de metingen
meer belangstelling voor verkoopruimte en producten alsmede
minder stress bij de geteste personen.
Het resultaat van de interviews:
• Vrouwelijke klanten bevestigden dat ze zich dankzij het nieuwe
Limbic ® Lighting concept in de shop prettiger voelden.

ACHTERAF

ACHTERAF

Conclusie

De aanpassing van de lichtsituaties aan de lichtpreferenties van de speciﬁeke doelgroep leverde in vergelĳking met de referentiewinkel binnen dezelfde tĳdspanne een
omzetstĳging van 10 % en een evenredig hogere gemiddelde omzet per klant op.

“Voor ons als internationaal modemerk was het best wel indrukwekkend om aan de
hand van eenduidige, wetenschappelĳke bevindingen te zien hoe sterk de impact van
licht aan het POS effectief is. De samenwerking met Zumtobel was voor ons een grote
verrĳking en bood ons uiteindelĳk ook de sleutel om het belang van de lichtpreferenties
van onze doelgroep nog beter te begrĳpen en in de praktĳk om te zetten.”
Martin Hörschläger, Head of Retail Operations bij Gerry Weber.

Porsche Design, Milaan / SP
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Retail

Porsche Design, Düsseldorf / DE
Architectuur: plajer & franz studio, Berlijn / DE
Lichtoplossing
LED-spot DISCUS evolution
LED-spot DISCUS evolution E2 voor halve inbouw
LED-nisverlichting TALEX CHAIN

Verlichten in functie van de doelgroep
Licht is een effectief marketinginstrument. Het kan doelgroepen activeren en merken van elkaar onderscheiden.
In het almaar internationaler wordende optreden van grote merken
is het shopdesign een centraal element om merkboodschappen
blijvend te verankeren. Een absolute voorwaarde voor succesvolle
inrichtingsconcepten zijn ontwerpers die een intensieve dialoog
voeren met het merk en de beoogde doelgroep om in samenspraak
met alle betrokkenen een merkspecifiek ontwerp te ontwikkelen.
Verkoopruimtes worden zo getransformeerd tot belevingsruimtes.
Op het vlak van licht biedt de Limbic ® Lighting studie voor het
eerst concrete aanwijzingen voor de ontwikkeling van een doelgroepgerichte lichtoplossing. Door het veranderen van intensiteit,
contrast, kleur, kleurtemperatuur, richting en gelijkmatigheid speelt
het licht in op actuele trends en emotionele behoeften. Een optimale lichtoplossing stimuleert de doelgroep. Wanneer mensen
langer in de winkel blijven rondhangen, verhogen ook uw verkoopkansen. Eenmaal een geslaagd doelgroepgericht concept gerealiseerd is, kan het aan de hand van een aantal designrichtlijnen
voor de lokale of globale uitrol van een merk gekopieerd worden.

Diesel flagship store, Wenen / AT
Architectuur: Infracom Projektbau, Griffen / AT
Lichtoplossing
Plafondinbouwarmatuur CARDAN SPIRIT R1
LED-downlight MICROS-C D68
Downlight PANOS M-V
LED-downlight PANOS infinity
LED-spot VIVO L

Productadvies

DISCUS evolution LED

INTRO S E1

Retail
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Spelen met verlichtingssterktes
Een door accenten gekenmerkte verlichtingsaanpak biedt de
mogelijkheid om door wezenlijk verschillende lichtkenmerken
te modelleren tegelijk de verlichtingssterkte en dus ook het
energieverbruik te verlagen.
De eerste stap voor een efficiënte lichtoplossing is een dimbare,
algemene verlichting. Het productaanbod van Zumtobel varieert hiervoor van breed stralende LED-downlights over innovatieve verticale
wallwashers tot nisverlichting. Accentlicht ontvouwt zijn troeven met
verlichtingssterktes boven die van deze algemene verlichting. Krachtige LED-spots met een gering aangesloten vermogen vervangen
hogedruklampen van 20 tot 70 Watt. Met passende spotoptieken en
een zeer hoge kleurweergavekwaliteit onderstrepen deze LED-innovaties bovendien de betekenis van het object aan het verkooppunt.
Daarbij moet de accentverlichting precies op de koopwaar afgestemd zijn – lichtkleur en lichtkwaliteit zijn hierbij van doorslaggevend
belang. Er werden nieuwe, toepassingsspecifieke kleurtemperaturen
ontwikkeld om fijne materiaalstructuren te accentueren en de schit‑
tering te verhogen. Met verschillende wisseloptieken bieden de
Zumtobel productreeksen een breed spectrum van uitstralings‑
hoeken van spot- tot wide floodlight – voor energie-efficiënte licht‑
oplossingen in een eenvormig design. Alle voor milieucertificeringen
benodigde informatie wordt door Zumtobel gebundeld in milieuinformatiebladen (EPD).

Levis®, Brussel / BE
Architectuur: Levi Strauss, Brussel / BE
Lichtoplossing
LED-downlight PANOS infinity Q140
Pendelarmatuur SCONFINE SFERA 500
Modulair LED-lichtsysteem SUPERSYSTEM
LED-spot VIVO M
Spot VIVO M HIT
LED-inbouwspot VIVO-SL

Productadvies

VIVO M LED

DIAMO LED downlight
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Flexibel en afwisselend ensceneren
Modulaire, universele lichtoplossingen ondersteunen de
differentiatie en zonering.
De trend evolueert hierbij naar flexibele winkelconcepten die met
enkele eenvoudige aanpassingen wereldwijd kunnen worden toegepast. De veelvoud aan producten en de verschillende plafondhoogtes
maar ook de sfeer van het interieur en de verschillende zones in een
flagship store of warenhuis stellen gedifferentieerde voorwaarden
aan een verlichtingsconcept. Hier zijn flexibele en eenvoudig uitbreid‑
bare lichtoplossingen gevraagd. Modulaire inbouwarmaturen en
spots evenals rail- en kanaalsystemen onderstrepen bijzonderheden,
delen de winkel in verschillende delen op en bevorderen de afbakening tussen de ruimtelijke zones. Universele systemen verbinden
een doorlopend consistent design met de mogelijkheid om, zelfs binnen een en dezelfde ruimte, het licht aan de specifieke lichtwensen
van de merkarchitectuur aan te passen. Deze veelzijdigheid maakt
kostenefficiënte adaptaties en personalisaties mogelijk, wat weerom
inspiratie biedt voor winkelinrichters. Innovatieve armatuurreeksen
zoals INTRO vormen een modulair lichtinstrument voor een universeel design, intuïtieve personalisaties en een globale lichtoplossing.

L’Occitane en Provence, Parijs / FR
Architectuur: L’Occitane Retail Architect Team, Parijs / FR
Lichtoplossing
LED-spot IYON
LED-downlight PANOS infinity

Productadvies

IYON M LED

INTRO M E1
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Authenticiteit overbrengen
Uitstekende kleurweergaven en speciale lichtspectra
verbeteren de kwaliteit van de waarneming aanzienlijk.
Een goede presentatie van de koopwaar creëert optimale visuele
voorwaarden omdat alleen authentiek licht het karakter en de
kwaliteit van de koopwaar ondersteunt. Voor lichtoplossingen binnen de verkoop zijn een goede kleurweergave, bijzondere spectrale verdelingen en speciale lichtkleuren een must. De moderne
LED-technologie heeft binnen dit toepassingsdomein totaal nieuwe
dimensies mogelijk gemaakt: de technische mogelijkheden zijn
beduidend groter en de toepassingsflexibiliteit is enorm hoog. Het
Zumtobel gamma van LED-armaturen biedt oplossingen voor alle
toepassingsdomeinen. Geloofwaardigheid, originaliteit en eerlijkheid zijn de waarden van deze nieuwe generatie armaturen. Voor
licht betekent dit dat ze de producten niet vervalsen maar hun
karakter met een uitstekende kleurweergave zo natuurlijk mogelijk
weergeven. De evenwichtige combinatie van diffuus en gericht licht
genereert dan weer natuurlijke licht/donkercontrasten. Hiervoor
zet Zumtobel in op TGRfashion – een technologie die vooral binnen
de modebranche voor extra helder en glansvol licht zorgt. Met een
kleurweergave van R a > 90 in alle kleurenspectra maakt TrueGamutRendering fashion een levendige kleurenwerking mogelijk
waarbij zowel witte als gekleurde kledingstukken optimaal tot
hun recht komen.

Katakeet Store, Dubai / AE
Architectuur: Inhouse Chalhoub Group, Dubai / AE
Lichtoplossing
LED-plafondinbouwarmatuur CARDAN R1
LED-spot IYON
LED-downlight MICROS
LED-downlight PANOS infinity
Modulair LED-lichtsysteem SUPERSYSTEM

Productadvies

IYON M LED TGRfashion

VIVO M LED TGRfashion
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Maison Ullens, Parijs / FR
Architectuur: OMA, Rotterdam / NL
Lichtoplossing
LED-plafondinbouwarmatuur CARDAN
Modulair LED-lichtsysteem MICROTOOLS
LED-downlight PANOS infinity
Modulair LED-lichtsysteem SUPERSYSTEM
LED-spot VIVO XS

Randzones accentueren
De sterkere accentuering van verticale vlakken doet wanden,
rekken en displays beter tot hun recht komen.
De verlichting van randzones en verticale vlakken trekt de aan‑
dacht en zorgt tegelijk voor werking op afstand en oriëntatie. Uit
de Limbic ® Lighting studie blijkt dat om een positief effect te gene‑
reren, de verlichting een hoge gelijkmatigheid moet combineren
met hoge intensiteiten en sterke contouren. Dit geldt evenzeer voor
de rekken met het complete productaanbod als voor reclameboodschappen of de visual merchandising vlakken. Voor een efficiënte, zo schaduwvrij en homogeen mogelijke verlichting van de
verticale vlakken, zijn een optimale opstelling van de armaturen en
de juiste stralingshoek vereist. Hier biedt Zumtobel de oplossing
met een technologische innovatie: de voor een patent aangemelde liteCarve ® reflectortechnologie maakt een uiterst precieze en
evenwichtige rechthoekige lichtverdeling mogelijk, tot in de meest
afgelegen randzones. De unieke freeform reflector-technologie
stuurt het licht van de LED-puntlichtbron 100 % indirect en doelgericht. Voor de bijkomende accentuering van bepaalde zones zoals
verkoopeilanden plaatsen efficiënte LED-spots gerichte contrasten. Producten in rekken worden door het schijnbaar onzichtbare
licht vanuit miniatuurkleine armaturen perfect in scène gezet.

Oberrauch Zitt, Bolzano / IT
Architectuur: Walter Angonese, Kaltern / IT
Lichtoplossing
LED-spot ARCOS
Spot ARCOS HIT
LED-spot IYON
Ronde armatuur ONDARIA
Voedings- en bewakingsmodule ONLITE LOCAL
Vluchtwegarmatuur ONLITE PURESIGN
LED-veiligheidsarmatuur ONLITE RESCLITE
Modulair LED-lichtsysteem SUPERSYSTEM H
Lichtlijnsysteem TECTON TETRIS
Spot VIVO HIT

Productadvies

INTRO liteCarve ®

INTRO M E3 en liteCarve ®
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Maison Ullens, Parijs / FR
Architectuur: OMA, Rotterdam / NL
Lichtoplossing
LED-plafondinbouwarmatuur CARDAN
Modulair LED-lichtsysteem MICROTOOLS
LED-downlight PANOS infinity
Modulair LED-lichtsysteem SUPERSYSTEM
LED-spot VIVO XS

De zichtbaarheid van armaturen sterk
reduceren
Discrete, kleine lichtsystemen en geïntegreerde lichtoplossingen richten de aandacht op de koopwaar.
Voor effectvolle ensceneringen kiezen shoparchitecten meer en meer
voor miniatuurkleine armaturen en een schijnbaar onzichtbare, want
geïntegreerde verlichting. Sterk gereduceerde armatuurafmetingen
en de LED-technologie maken een harmonieuze en efficiënte verlichting van op korte en langere afstand mogelijk. Het nagenoeg IR- en
UV-vrije licht kan heel precies gebundeld worden. Des te korter
de afstand tussen verlichting en product, des te preciezer worden
kleinere objecten gepresenteerd en des te geringer is de energiekost. Wanneer rechtstreeks in het rek wordt verlicht, kan bovendien
duidelijker gedifferentieerd worden. Lichtpunten creëren boeiende
reflecties en accentueren details. Nog een voordeel: dankzij de eenvoudige groepering en sturing van de lichtelementen kunnen snel en
eenvoudig boeiende scenario’s worden uitgetekend. Door de verkleining wordt ook het gebruik van uplights mogelijk. Des te minder in dit
geval de lichttechniek te zien is, des te meer speelruimte blijft er over
voor het gepresenteerde artikel. Ook nieuwe LED-systemen voor
rekken munten uit door een uitstekende en toch zeer compacte lichttechniek. Hun modulaire constructie biedt bovendien de mogelijkheid
om verschillende moduletypes in één rek te combineren en deze voor
afwisselende lichtstemmingen zelfs apart van elkaar te dimmen.

Colonys, Luzern / CH
Architectuur: Retailpartners AG, Wetzikon / CH
Lichtoplossing
Modulair LED-lichtsysteem MICROTOOLS
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Bershka, Frankfurt / DE
Architectuur: Castel Veciana Arquitectura, Barcelona / ES
Lichtoplossing
LED-plafondinbouwarmatuur CARDAN
LED-spot IYON
LED-downlight PANOS infinity

Plafonds als designelement gebruiken
De grote plafondzone wordt binnen de detailhandel meer en
meer als bruikbare oppervlakte gezien die de ruimte naar
boven toe opentrekt en merken versterkt.
Plafonds zijn zeer grote, goed zichtbare architectonische vlakken in
verkoopruimtes waar vroeger meestal functionele armaturen en technieken werden gemonteerd. De actuele trend binnen de detailhandel
kiest eerder voor het openbreken van dit vlak om zo de verwachtingen van de klant te doorbreken en met verrassende elementen de
interesse te wekken en ruimtes op te delen. Daarbij wordt evenzeer
gewerkt met kleuren, oppervlakken en structuren als met spiegels
die de ruimte naar boven toe opentrekken en zo weidsheid suggereren. Enkele ondernemingen gebruiken de nieuw gewonnen oppervlakte ook voor het differentiëren van hun merk. Zeer ongewone
plafondoplossingen kan je dan ook meestal in flagship stores zien.
Een andere optie voor een buitengewone plafondinrichting is het
openbreken van het plafond in meerdere niveaus, wat binnen de
verlichting vooral met lichteilanden kan worden gerealiseerd. Voor
individuele oplossingen biedt Zumtobel naast een uiterst veelzijdig
en individualiseerbaar productaanbod ook klantspecifieke projectoplossingen gebaseerd op standaard productplatformen.

Oberrauch Zitt, Bolzano / IT
Architectuur: Walter Angonese, Kaltern / IT
Lichtoplossing
LED-spot ARCOS
Spot ARCOS HIT
LED-spot IYON
Ronde armatuur ONDARIA
Voedings- en bewakingsmodule ONLITE LOCAL
Vluchtwegarmatuur ONLITE PURESIGN
LED-veiligheidsarmatuur ONLITE RESCLITE
Modulair LED-lichtsysteem SUPERSYSTEM H
Lichtlijnsysteem TECTON TETRIS
Spot VIVO HIT
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Veilig verlichten
Het licht van moderne LED-armaturen is nagenoeg vrij van
schadelijke IR- en UV-stralen.
Heel wat producten reageren gevoelig op warmte en infraroodstralen: cosmetica veroudert, textiel verbleekt, bakwaren drogen uit,
chocolade en zoetigheden beginnen te smelten. UV- en IR-stralen
behoren tot de minder bruikbare bestanddelen van een conventionele verlichting. Om deze af te schermen, werden armaturen
in het verleden uitgerust met filters en beschermingsinrichtingen.
Maar deze bescherming gaat ten koste van de efficiëntie. Het uitgangspunt bij LED-armaturen is anders: hun licht is nagenoeg vrij
van IR- en UV-stralen. Ook zonder accessoires wordt hier veilig
verlicht – zelfs wanneer de LED-armatuur tot dicht bij het product
komt. Het risico dat kleuren verbleken of gevoelige materialen beschadigd raken, is hier nagenoeg onbestaande. Deze troeven van
de LED-verlichting worden vooral in cosmeticawinkels, drogisterijen
en voedingsmarkten op prijs gesteld en winnen ook aan belang in
modezaken die hun hoogwaardige textielwaar willen beschermen
tegen verbleking. Zo is het mogelijk om de koopwaar ofwel met
eenzelfde verlichtingssterkte langer te verlichten of om gedurende
dezelfde tijdspanne voor een hogere verlichtingssterkte te kiezen.

Maison Ladurée, Parijs / FR
Architectuur: Mercure Engineering & Consulting,
Boulogne-Billancourt / FR
Lichtoplossing
Lichtmanagementsysteem LUXMATE EMOTION
Modulair LED-lichtsysteem SUPERSYSTEM
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Hödlmayr Classic Car Center, Schwertberg / AT

Auto-industrie

Auto-industrie

AMAG, Winterthur / CH
Architectuur: P&B Partner Architekten AG, Winterthur / CH
Lichtoplossing
LED-plafondinbouwarmatuur CARDAN R1
Hygiënearmatuur CLEAN
Microprisma-armatuur LIGHT FIELDS
Lichtlijnsysteem TECTON

Het individuele karakter van de merken
Lichtensceneringen accentueren het karakter van een merk.
Ze maken het individuele merkimago beleefbaar.
In de showroom is licht een belangrijk inrichtingselement om het
presentatieconcept, de kleuren en materiaalkeuze aan te vullen. In
het ideale geval wordt de lichtoplossing dan ook al van in de conceptfase vast in de ‘corporate identity’ van een merk verankerd.
Licht wekt immers emoties op en onderstreept het individuele
merkimago dat door de verbale communicatie werd opgebouwd.
Een bij het publiek in het oog springende enscenering van voertuig en merk trekt de aandacht van het publiek in het algemeen,
niet alleen van de klant. Zo worden autobedrijven wat ze moeten
zijn: belevingsruimtes die boodschappen uitdragen. Voorwaarde is wel dat de potentiële klant de verschillende highlights ook
bewust waarneemt. Een ander waardevol hulpinstrument is een
lichtstemming waarin de geïnteresseerde klant zich goed voelt en
zich goed kan concentreren zodat hij het advies en de beoogde
verkoop voor de volle honderd procent in zich kan opnemen.

Flagship store BMW MINI, Frankfurt / DE
Architectuur: geiseler gergull architekten. GmbH, Frankfurt / DE
Lichtoplossing
LED-plafondinbouwarmatuur CARDAN E1
LED-spot IYON
Vochtbestendige kaparmatuur PERLUCE
Lichtlijn SLOTLIGHT II
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Garage Zénith SA, Sion / CH
Architectuur: Fortebis Group, Rome / IT
Lichtoplossing
Plafondinbouwarmatuur CARDAN 1000 R1
Downlightserie MICROS
LED-lichtvlak (projectspecifieke oplossing)
Lichtlijn SLOTLIGHT II
Lichtlijnsysteem TECTON TETRIS

Staging
Perfect gemodelleerde objecten winnen aan waarde. Een
belangrijke vorm van expressie van een auto is zijn dynamiek.
In het wisselspel van diffuus en gericht licht worden voertuigen
plastisch en onvervalst gepresenteerd. Diffuus licht geeft aan het
spiegelende koetswerk een duidelijke lijn. Puntvormig helder licht
daarentegen maakt hoogwaardige details zichtbaar en onder‑
streept de dynamiek van de voertuigen. Een kunstlichtstemming
die een rit doorheen de natuur simuleert, doet dromen. Daarbij
ondersteunt een uitstekende kleurweergave de natuurlijke waar‑
neming van het lakwerk en de materialen. Zichtbaar gemaakte
contouren, herkenbare bijzondere lakafwerkingen en een blik
op het interieur van het voertuig creëren vertrouwen bij de klant
en ondersteunen de koopbeslissing.

McLaren Showroom, Wenen / AT
Architectuur: Reisinger & Reisinger, Wenen / AT
Lichtoplossing
LED-downlight 2LIGHT Mini
LED-downlight PANOS infinity
Modulair LED-lichtsysteem SUPERSYSTEM
Spot VIVO L HIT
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Flagship store BMW MINI, Frankfurt / DE
Architectuur: geiseler gergull architekten. GmbH,
Frankfurt / DE
Lichtoplossing
LED-plafondinbouwarmatuur CARDAN E1
LED-spot IYON
Vochtbestendige kaparmatuur PERLUCE
Lichtlijn SLOTLIGHT II

Een feelgoodsfeer uitstralen
Een vriendelijk verlichte lounge of wachtruimte ondersteunt
positieve emoties en verkort de wachttijd.
Zelfs korte wachttijden kunnen bij ongeduldige klanten of mensen
met weinig tijd de stemming al dempen. Wanneer u er echter in
slaagt om in de lounge of wachtruimte een intense feelgoodatmos‑
feer te creëren, wordt de wachttijd doorgaans als korter ervaren.
Naast een uitnodigende inrichting en voldoende mogelijkheden om
zich gedurende een korte tijd bezig te houden, speelt ook licht hierin
een belangrijke rol: goed licht bevordert niet alleen het algemeen
welbevinden, het geeft ondersteuning bij het lezen en nodigt uit tot
communicatie. Dit geheel van mogelijkheden versterkt de positieve
emoties – zelfs bij wachtende klanten. Op die manier creëert de
lounge of wachtruimte optimale voorwaarden voor het latere adviesof verkoopgesprek. Wanneer een klant zit te wachten om zijn voertuig op te halen, kan met een goede lichtenscenering dit grote
moment nog aan spankracht winnen.

Ferrari s.p.a., Maranello / IT
Architectuur: Fortebis Group, Rome / IT
Lichtoplossing
LED-lichtlijnsysteem TECTON
Lichtmanagementsysteem LUXMATE daylight
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Autobedrijf Stegelmann, Lemgo / DE
Architectuur: nb+b Neumann-Berking und Bendorf,
Wolfsburg / DE
Lichtoplossing
LED-plafondinbouwarmatuur CARDAN E1
LED-lichtlijn LINARIA
LED-rasterarmatuur LINCOR
LED-downlight MICROS
LED-downlight PANOS infinity
LED-veiligheidsarmatuur RESCLITE
Vochtbestendige kaparmatuur SCUBA LED
LED-lichtlijn SLOTLIGHT II
LED-lichtlijnsysteem TECTON
LED-spot VIVO L

Daglicht integreren
Daglichtafhankelijke lichtsturingen verzekeren een optimaal
contrastmanagement bij een duidelijke energiebesparing.
Een combinatie van zinvol gebruikt daglicht en efficiënte LED-technologie reduceert zowel het energieverbruik als de CO 2 -uitstoot.
Dat is innovatie die maximaal energiebewustzijn verbindt met lichttechnische voordelen. Lichtstemmingen kunnen zowel overdag als
’s nachts individueel worden aangepast. Tijdens de openingsuren
neemt het licht de taak op zich om van buiten naar binnen kijkende
passanten uit te nodigen om de showroom binnen te stappen en de
voertuigen van dichtbij te bekijken. Om de verschillende automodellen ook bij veel daglicht goed zichtbaar te houden, zijn hoge verlichtingssterktes nodig. ’s Avonds biedt een lichtsturing de mogelijkheid
om verlichtingssterktes te reduceren en objecten te ensceneren om
zo een aantrekkelijke inkijk tijdens de donkere uren te verzekeren.
Naast de mogelijkheid om individuele lichtstemmingen te gebruiken,
kan tegelijk veel energie worden uitgespaard wanneer het licht
in de loop van de dag op een zinvolle manier gestuurd wordt.

Volkswagen Aröd, Göteborg / SE
Architectuur: Krook & Tjäder, Göteborg / SE
Lichtoplossing
LED-plafondinbouwarmatuur CARDAN E1
Rasterarmatuur ELEEA
LED-downlight MICROS
LED-downlight PANOS infinity
Vochtbestendige kaparmatuur PERLUCE
Vochtbestendige kaparmatuur SCUBA
Lichtlijn SLOTLIGHT II

Productadvies

Eingang

LITECOM

Arbeiten

Alle Leuchten

Schreiben

Balanced-Leuchten

Workshop

RGB-Leuchten

Besprechung

Tc-Leuchten

VIVO L LED

Auto-industrie

45

Seat Deutschland GmbH, Berlijn / DE
Architectuur: pbr Planungsbüro Rohling, Magdeburg / DE
Lichtoplossing
LED-plafondinbouwarmatuur CARDAN E2
Rasterarmatuur ELEEA LRO
Wand- en plafondarmatuur HELISSA
LED-downlight PANOS infinity
Vochtbestendige kaparmatuur PERLUCE
Vochtbestendige kaparmatuur SCUBA

Bedrijfskosten reduceren
LED-armaturen hebben een lange levensduur en doen de
kosten voor onderhoud sterk dalen. Des te hoger de ruimtes,
des te duidelijker is de besparing.
Duurzaamheid is een trend die verantwoord denken en handelen
verbindt met economische voordelen. Moderne merken kiezen bij
de verlichting dan ook voor de energie-efficiënte en innovatieve
LED-technologie. Naast het innovatieve aspect worden aanzienlijke
besparingen niet alleen verwacht maar ook effectief gerealiseerd, zowel op het vlak van elektriciteitsverbruik als qua onderhoudskosten.
Want vandaag is het perfect mogelijk om met moderne LED-lichtoplossingen zelfs zeer hoge showrooms met hoge lichtstromen tot
4600 Lumen te verlichten en daarbij HIT-armaturen van 70 Watt te
vervangen. De voordelen hiervan zijn velerlei: hoogwaardige LEDarmaturen overtuigen door hun hoge lichtkwaliteit, bereiken een
bovengemiddeld lange levensduur en verminderen de bedrijfskosten
door de geringere onderhoudskost en het efficiënte gebruik van
energie.

Jacobs Automobile, Geilenkirchen / DE
Architectuur: Audi AG, Ingolstadt / DE
Lichtoplossing
LED-plafondinbouwarmatuur CARDAN R1
LED-downlight CREDOS E150
Microprisma-armatuur LIGHT FIELDS E
LED-downlight PANOS infinity E200
Lichtlijnsysteem TECTON TETRIS
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Spar flagship store, Boedapest / HU

Supermarkt

Supermarkt

Supermarkt Margherita Conad, Bologna / IT
Lichtoplossing
LED-plafondinbouwarmatuur CARDAN R1
LED-downlight PANOS infinity
LED-lichtlijnsysteem TECTON
LED-spot VIVO L

Energie besparen
Eenvormigheid wordt afgewisseld met een gerichte en
efficiënte verticale rekverlichting.
Het eenvoudige standaardrek neemt nog altijd een groot deel van
de verkoopoppervlakte in; het grootste deel van de aangeboden
koopwaar wordt daar verkocht. Belangrijker dan de lichtsterkte aan de vloer is dan ook een verticale, zo gelijkmatig en helder
mogelijke verlichting van het rekfront. Toch moet de mogelijkheid
geboden worden om accenten te plaatsen en om indien nodig een
bepaald segment van het rek naar voor te halen. Armaturen in de
supermarkt zijn niet volledig verblindingvrij, anders zou de winkel
er te donker uitzien en in het ergste geval ook van buiten uit als gesloten beschouwd worden. Lineaire lichtlijnen, die de boodschap
„voordelig“ uitdragen, zijn een vast bestanddeel van elke supermarkt. Ze lopen steeds parallel aan de rekken, dit spaart immers
armaturen en energie uit. De dubbel asymmetrische lichtverdeling
trekt kopers aan en vermijdt verveling maar zorgt er tegelijkertijd
voor dat de vloer, die bij slecht weer vaak vervuild is, ook bij hoge
verlichtingssterktes aan het zicht onttrokken wordt. De te verlichten oppervlakken zijn zeer groot, het aantal benodigde armaturen
is enorm hoog en de openingsuren zijn zeer lang, bijgevolg zijn
efficiënte armaturen binnen de kortste tijd afgeschreven. Met energiebesparende en lang levende LED-lichtoplossingen kunnen alle
eisen van een conventionele oplossing vervuld worden terwijl tegelijk de omslachtige vervanging van fluorescentielampen wegvalt.

Maximarkt, Anif / AT
Architectuur: ATP Innsbruck Planungs GmbH, Innsbruck / AT
Lichtoplossing
LED-spot ARCOS
LED-plafondinbouwarmatuur CARDAN E1
LED-downlight DIAMO
Lichtmanagementsysteem LUXMATE
Ronde armatuur ONDARIA
LED-downlight PANOS infinity
LED-lichtlijnsysteem TECTON
LED-spot VIVO L
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Spar flagship store, Boedapest / HU
Architectuur: LAB5 Architects, Boedapest / HU
Lichtoplossing
LED-plafondinbouwarmatuur CARDAN tunableFood
Ronde LED-armatuur ONDARIA
LED-lichtlijnsysteem TECTON
LED-spot VIVO L tunableFood/stableWhite

De versheid benadrukken
Speciale lichtspectra verhogen de kwaliteit van de waarneming,
beschermen de koopwaar en doen het verse en natuurlijke
karakter uitkomen.
Verse producten zoals groenten en fruit, gebak, vlees en charcuterie
zijn het uithangbord van elke supermarkt. Om de boodschap “verse
producten” onvervalst en verkoopbevorderend uit te dragen, moet het
licht meerdere taken vervullen. Met een passende kleurtemperatuur
krijgen de producten een natuurlijk verse uitstraling. Een hoge kleurweergave met een R a -waarde boven 90 toont vooral bij felgekleurde
groenten en fruitsoorten de hoge kwaliteit van de waar. Ook voor
worst en vlees is een precies afgestemd, beschermend licht met een
verlichtingssterkte van maximaal 1000 Lux vereist. Efficiënte LEDarmaturen genereren minder warmte, waardoor enerzijds een lagere
koellast vereist is, maar anderzijds brood, vis, fruit en groenten ook
langer vers blijven. Afwisselende stemmingen en het juiste licht op
de juiste plaats worden vooral met moderne spots gerealiseerd. Om
verblinding of valse lichtkleuren te vermijden, zijn een juiste keuze
van de spot en een passende uitlijning belangrijk. Voor een perfect
samenspel tussen licht en donker geldt vooral voor vitrines: veel licht
in de vitrine, weinig ervoor.

Banketbakker Hotz, Dübendorf / CH
Architectuur: architectuurkantoor Seeger, Dübendorf / CH
Lichtoplossing
LED-plafondinbouwarmatuur CARDAN R1
LED-downlight CREDOS
Lichtlijn SLOTLIGHT II
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Fressbox, Graz / AT
Architectuur: Büro Freiflug, Graz / AT
Lichtoplossing
LED-plafondinbouwarmatuur FD 1000 E200
LED-spot IYON
LED-downlight MICROS
LED-rekverlichting XPO

De aandacht trekken
Actuele aanbiedingen en seizoensproducten hebben alles
te winnen bij een gerichte lichtenscenering. Boodschappen
worden geformuleerd door licht en de positionering van de
koopwaar.

Hervis, Krems / AT
Architectuur: Schoblocher Bau Consulting GmbH,
Weyregg am Attersee / AT
Lichtoplossing
LED-lichtlijnsysteem METRUM

Met meer licht, andere lichtkleuren of armatuurtypes kan gericht
de aandacht getrokken en zo een aantrekkend effect gegenereerd
worden. Flexibele armatuursystemen zijn ideaal om aantrekkelijke
promoties naar voor te halen of om gericht op seizoensgebonden
schommelingen in het aanbod te kunnen inspelen. De lichtzwaarte‑
punten worden zo over de ruimte verdeeld dat de blikvangers al
van op grote afstand goed zichtbaar zijn: zo worden cosmetica en
linnengoed met kleurtemperaturen van 5000 K naar voor gehaald,
een geïntegreerde verlichting in rekken onderstreept de hoogwaardige
kwaliteit door hoge verlichtingssterktes. Andere mogelijkheden voor
differentiatie zijn bijzonder hoge kleurweergaven van R a 90 of punctueel ingezette, eng stralende spots. Daarentegen worden speciale
verkooppunten die actief informatie en boodschappen overbrengen
of een stemming genereren, gelijkmatig en over een groot oppervlak
verlicht. Deze lichtverschillen vergemakkelijken de oriëntatie door de
winkel, langsheen vlaggen aan de hoofdgangen, prijsaanduidingen
aan de achterwand van de vleestoog en posters aan de fruit- en
groentenstand. Verticale lichtsterktes en hoge R a -waarden zijn voor
foto’s even belangrijk als de exacte lichtrichting om weerspiegelingen
te vermijden. Via het spel van kleur, licht en schaduw of met fonke‑
lende lichtpunten worden ook de hoogwaardige kwaliteit en sterke
troeven van de supermarkt in de verf gezet.
Productadvies
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Lichtmanagement
LITECOM plaatst de gebruiker in het middelpunt van het licht

Het nieuwe lichtmanagementsysteem LITECOM biedt grenzeloze
flexibiliteit op het vlak van bediening, functie en systeemgrootte.
Elke armatuur en elke jaloezie is gericht op maximaal visueel comfort, biedt onbeperkte individualiteit en gebruikt tegelijk alle potentieel 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. De gewenste functies
kunnen in de vorm van apps immers op elk willekeurig moment
worden uitgebreid. De basisfuncties van licht en gebouw zijn reeds
in de basisapp geïntegreerd. De bediening gebeurt via willekeurige
drukknopschakelaars en bedieningspanelen, via smartphones, tablets of de PC.

Ingang

zumtobel.com/litecom

Werken

Alle armaturen

Schrijven

Balanced armaturen
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RGB-armaturen
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Lichtmanagement van de nieuwe generatie:
•	H et app-concept van LITECOM maakt de weg vrij voor lichtmanagementsystemen met een ongeëvenaarde flexibiliteit. Het aanbod van functionaliteiten gaat
van daglicht over shows tot veiligheidslicht.
•	A ls open systeem biedt LITECOM de mogelijkheid om eigen apps te programmeren, veldbussystemen als KNX aan te sturen of de licht- en jaloeziesturing
via BACnet of OPC in gebouwbeheerssystemen te integreren.
•	Dankzij LITECOM wizards heb je slechts een beperkte voorkennis nodig om
het systeem al in enkele stappen in bedrijf te stellen.
•	D e mobiele interactie is reeds standaard inbegrepen. Alle voor het web geschikte apparaten kunnen met LITECOM communiceren.
•	D e meertalige bedieningsinterface verbindt individuele inrichtingsmogelijkheden
met een intuïtieve bediening – op basis van wetenschappelijke bevindingen en
gebruikersanalysen.
•	LITECOM past zich door willekeurig uitbreidbare functies en projectgroottes
(tot 250 actoren met LITECOM en tot 100 000 actoren met LITECOM infinity)
aan de specifieke wensen van de klant aan.

Veiligheidsverlichting en veiligheidsverlichtingssystemen
ONLITE biedt veiligheid uit één en hetzelfde huis

Centraal voedingssysteem voor veiligheidslicht eBox
•	M aximale functionaliteit op een beperkte ruimte, perfect afgestemd op de LED-veiligheids- en -vluchtwegarmaturen
van Zumtobel.
•	O ok mogelijk: het gebruik van standaard DALI-netarmaturen
met een netspanning van 230 V AC/DC.
•	F lexibel gebruik dankzij overzichtelijke opbouw en modulaire
plug-in-techniek en kleine SUB-verdeler in IP 20
•	E envoudige hantering van installatie over bediening tot onderhoud

Veiligheidsarmaturen RESCLITE
•	D e kleine bouwvorm maakt de armaturen nagenoeg onzichtbaar, de hoogwaardige aluminiumafdekking past zich
harmonieus in het plafondbeeld in.
•	Innovatieve optieken maken zeer grote onderlinge afstanden
tussen de armaturen mogelijk zodat de investeringskosten
gereduceerd kunnen worden: RESCLITE escape voor
vluchtwegen, RESCLITE antipanic voor vergaderruimtes.
• Zeer eenvoudige configuratie en montage

Een functionele veiligheidsverlichting is meer dan gewoon een door
de wetgever opgelegde verplichting. De kwaliteit van de armaturen
en het voedingssysteem voor de noodstroom toont het verantwoordelijkheidsbesef tegenover werknemers, het vastgoedobject en het
milieu.
De veiligheids- en vluchtwegarmaturen uit de ONLITE productreeks
overtuigen door hun discrete design en vlotte integratie. Ook bij
de veiligheidsverlichting hecht Zumtobel veel belang aan technische
kwaliteitscriteria zoals maximale energie-efficiëntie en een hoog
onderhoudscomfort. Op basis van haar jarenlange ervaring met de
LED-technologie heeft Zumtobel ook voor ONLITE alles op de
meest recente, enorm duurzame LED-techniek gezet. Daarbij verzekert de Maintenance functie een constante lichtstroom gedurende
meer dan 50 000 uur. Alle armaturen zijn ENEC-gekeurd en beantwoorden aan de norm EN 1838. Voor de veilige energievoorziening
in noodgevallen staan met een individuele of centrale batterijvoeding twee concepten ter beschikking.

Vluchtwegarmatuur COMSIGN 150
•	D e succesvolle armatuurserie werd andermaal verder ontwikkeld: het transparante acrylglas is nu nog lichter. Het inen opbouwelement uit hoogwaardig aluminium rondt het
filigrane design af.
•	O ntwikkeld door de gerenommeerde designstudio EOOS
•	iF-design award en Good Design award voor COMSIGN
•	O ptimale integratie in de architectuur: het vlak ingebouwde
COMSIGN lijkt haast in de ruimte te zweven.

Vluchtwegarmaturen PURESIGN 150
•	H et design vervult de hoogste lichttechnische, ergonomische en esthetische eisen.
•	O ntwikkeld door de gerenommeerde designstudio EOOS
•	iF-design award en Good Design award voor PURESIGN
•	V luchtwegarmaturen met ERI-spots nemen de veiligheidsverlichting voor gangen en trappenhuizen op zich
•	A angesloten vermogen slechts 4,5 Watt

Internationale roll-out
Globaal netwerk met nauwe banden

Highland, US

Bij internationale merken volgen producten, winkelinrichting en ook
het licht één kenmerkend concept. Alleen een ervaren partner als
Zumtobel verzekert een uitrol die de wereld rond vlot functioneert.
Zumtobel is over de hele wereld actief en met 100 eigen vestigingen en
handelsagenturen in meer dan 70 landen vertegenwoordigd. Wij zoeken
de nabijheid van onze klanten op, ook buiten de grenzen van de ge‑
vestigde industrielanden. Zo is Zumtobel niet enkel in Europa of de
Verenigde Staten maar ook in groeilanden zoals Rusland en Turkije, in
het Midden-Oosten, in India, China en Zuidoost-Azië met verkoopkantoren of vertegenwoordigers aanwezig. Of het er nu om gaat om bijzonder
veel, grote of complexe shops lichttechnisch uit te rusten, Zumtobel
reikt overal ter wereld lichtoplossingen aan. Daarbij is er altijd slechts
één contactpersoon: een centraal key account team neemt wereldwijd
de inkoop en projectorganisatie op zich. Dit team staat op zijn beurt in
nauw contact met de lokale organisaties om op elk moment land‑
specifieke bijzonderheden en wensen te kunnen integreren. Dat be‑
spaart tijd en versnelt de processen.
Rondom de aardbol garanderen 9 productievestigingen de beschikbaar‑
heid van onze producten – in de benodigde hoeveelheid en binnen
de afgesproken tijd. Korte transportroutes zijn goed voor het milieu en
doen onze kosten dalen.
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Dornbirn, AT
Usingen, DE
Lemgo, DE
Spennymoor, UK
Les Andelys, FR

Guangzhou, CN

Sydney, AU
Auckland, NZ

Verkoopvestigingen
Productievestigingen Zumtobel/Thorn

Klantenservice
Allesomvattende service de wereld rond

Klantnabijheid komt bij Zumtobel op meerdere vlakken tot uiting. Het eerste voordeel
is de wereldwijde service ter plaatse. Internationaal actieve klanten kunnen door een
partnerschap met Zumtobel verzekeren dat ze aan al hun vestigingen zowel het hele
gamma van producten als ook alle diensten kunnen ontvangen. Een ander pluspunt is
de over alle fasen van een project doorlopende service. Zo wordt gegarandeerd dat
van de configuratie over de levering tot en met het onderhoud het complete
servicepakket ter beschikking staat.

Concept en configuratie
Zumtobel werkt een passende lichtoplossing uit die afgestemd is op de specifieke behoeften van de klant en
zijn doelgroepen. Technologie en lichtkwaliteit ontmoeten elkaar op het hoogste niveau.

Leveringsbeheer
Een internationale roll-out is bij Zumtobel in handen van
ervaren specialisten. De afwikkeling van de hele logistiek gebeurt vanuit een centrale dienst – just in time,
waar ook ter wereld.

Montage en inbedrijfstelling (NOW!)
Door de fabrikant geschoolde elektro-installateurs met
een uitgebreide productkennis garanderen een vakkundige en snelle montage. De inbedrijfstelling van de systemen gebeurt door vakkundige experts.

All inclusive: garantie en onderhoud
Op verzoek levert Zumtobel u een allesomvattende service. Een betrouwbaar onderhoud en een uitgebreide
garantie op de geïnstalleerde verlichtingsinstallatie verzekeren de goede werking en toekomstbestendigheid
van de lichtoplossing.

Financiering
Een lichtoplossing die bij het budget past, houdt vaak
ook het aspect van de financiering in. Zumtobel biedt
op alle niveaus een oplossing op maat.

Licht als service
Armaturen kopen hoeft niet meer!
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Met NOW! bieden we u licht aan in de vorm van een service. U krijgt
het beste licht voor uw specifieke taken zonder dat u de armaturen
moet kopen of zich om de werking ervan moet bekommeren. De
voordelen tegenover de traditionele aankoop van armaturen in één
oogopslag:
NOW!
Onmiddellijke winst
De kostenbesparing is hoger dan de NOW! vergoeding.

Aankoop

Geen investering
De vaste maandelijkse NOW! vergoeding dekt alle kosten.
Geen risico
All-in garantie en onderhoudsprestaties.
Geen kosten voor ombouw
Volledige projectrealisatie door team van experts.

185 140 € winst

Voorbeeld uit de praktijk:
NOW! in de supermarkt

Huren in plaats van kopen!

Oude verlichtingsinstallatie
263 733 € bedrijfskosten / jaar
3128 armaturen, HIT-spots van 70 en 150 W
496 kW totaal aangesloten vermogen

Nieuwe lichtoplossing
54 727 € bedrijfskosten / jaar
3128 armaturen, LED-spots van 36 W
113 kW totaal aangesloten vermogen

263 733 €

–37 029 €

–209 006 €

jaarlijkse bedrijfskosten

onmiddellijke jaarlijkse winst

jaarlijkse winst

171 977 €
jaarlijkse
NOW!
vergoeding

Vandaag

zumtobelgroup.com/now

Kostenontwikkeling

54 727 €
jaarlijkse
bedrijfskosten

54 727 €
jaarlijkse
bedrijfskosten

LED-lichtoplossing met
NOW! overeenkomst
over 5 jaar

LED-lichtoplossing
vanaf het 6de jaar

Basisgegevens van de berekening: 8 supermarkten, looptijd: 4050 bedrijfsuren (72 h / week), Elektriciteitsprijs: 0,12 € / kWh

LIGHT
FOR
OFFICES
AND
COMMUNICATION

zumtobel.com/office

LIGHT
FOR
EDUCATION
AND
SCIENCE

zumtobel.com/education

LIGHT
FOR ART
AND
CULTURE

zumtobel.com/culture

LIGHT
FOR
PRESENTATION
AND
RETAIL

zumtobel.com/shop

LIGHT
FOR
INDUSTRY
AND
ENGINEERING

LIGHT
FOR
HEALTH
AND
CARE

zumtobel.com/healthcare

zumtobel.com/industry

LIGHT
FOR
HOTEL
AND
WELLNESS

zumtobel.com/hotel

LIGHT
FOR
FAÇADES
AND
ARCHITECTURE

zumtobel.com/facade

Zumtobel behoort tot de Zumtobel Groep en is een internationaal toonaangevende aanbieder van
globale lichtoplossingen voor de professionele verlichting van gebouwen, binnen en buiten.
• Kantoor en Communicatie
• Vormingscentra en
Kennisoverdracht
• Presentatie en Verkoop
• Hotels en Wellness
• Kunst en Cultuur
• Gezondheid & Verzorging
• Industrie en Techniek
• Gevel en Architectuur

JAAR GARANTIE

Door de combinatie van innovatie, technologie, design, emotie en energieefficiëntie 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 configuratieondersteuning 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 natuurlijke grondstoffen.
zumtobel.com/duurzaamheid

Kwaliteit ... met 5 jaar garantie.
Zumtobel biedt als wereldwijd toonaangevende verlichtingsfabrikant een vijfjarige
fabrieksgarantie op Zumtobel-merkproducten conform garantievoorwaarden op
zumtobel.com/5jaargarantie aan.
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Spots en stroomrails

Modulaire lichtsystemen

Downlights

België
ZG Lighting Benelux
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
ZG Lighting Benelux
Piet Heinkade 55
1019 GM Amsterdam
T +31/(0)76/541.76.64
F +31/(0)76/541.54.98
info@zumtobel.nl
zumtobel.nl

Inbouwarmaturen

Opbouw- en pendelarmaturen

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

Staanlampen en wandarmaturen

Lichtlijnsystemen en
individuele lichtbalken

Halarmaturen en
spiegelprojectiesystemen

Armaturen met een
hogere beschermklasse

Gevel-, media- en buitenarmaturen

Lichtmanagement

Veiligheidsverlichting

Medische verzorgingssystemen

LICHT
VOOR
PRESENTATIE
EN
VERKOOP

www.zumtobel.com/shop

