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Vooraf In de voormalige "studiecollectie" van het Museum voor Toegepaste 
Kunst (MAK) deden noch het expositieconcept, noch de ruimtes 
recht aan de grote verscheidenheid aan expositiestukken. Het nieu-
we concept werd ontworpen door designstudio EOOS. Na een ver-
bouwingsperiode van 6 maanden was de uitzonderlijke combinatie 
van toegepaste kunst, design, architectuur en hedendaagse kunst 
een feit.

Achteraf Het nieuwe MAK DESIGN LABORATORIUM is opgedeeld in modulai-
re eenheden en maakt snelle aanpassingen aan nieuwe thema's en 
ontwikkelingen mogelijk. In globale netwerken en met participatie 
van de consumenten worden continu nieuwe thema's en objecten 
uitgewerkt. 

"Design heeft tot taak ons leven te verbeteren", zo lezen we op de 
website van het MAK DESIGN LABORATORIUM. Trouw aan dit prin-
cipe koos designstudio EOOS voor een spot waarvan het design  
de innovatieve LED-technologie uitdraagt. De aan de spot zelf dim-
bare DISCUS evolution vervult met een uitstekende kleurweergave 
van Ra > 90, wissellenzen en twee kleurtemperaturen alle eisen voor  
een optimale visuele kwaliteit en maximale energie-efficiëntie. Om 
tot een oplossing te komen die consequent bedrijfskosten uitspaart, 
werd naast de basis- en accentverlichting ook de veiligheidsverlich-
ting vervangen. 

Museum voor Toegepaste Kunst - MAK DESIGN LABORATORIUM, Wenen / AT
Design: EOOS, Wien / AT
Lichtoplossing: LED-spot DISCUS evolution, veiligheidsverlichtingssysteem met cen-
trale voeding ONLITE central CPS, vluchtwegarmatuur ONLITE CROSSIGN,  
veiligheidsarmatuur ONLITE RESCLITE
Fotografie oude situatie: MAK, Wenen 2013 ©Josef Herfert/Zumtobel
Fotografie nieuwe situatie: MAK, Wenen 2013 ©Bruno Klomfar/Zumtobel





Visuele kwaliteit
Licht is design

Met een precieze lichtverdeling en uitstekende kleurweergave on-
derstreept de LED-spot DISCUS het hoogwaardige design van de 
expositieobjecten. Meer nog: dit lichtinstrument is zelf een design-
object. Met zijn universele moderne vorm past de spot perfect in 
een designgerichte omgeving.   

Lichtoplossing

DISCUS evolution LED spot



Flexibiliteit en veelzijdigheid
Een spotserie voor alle toepassingen

Het MAK DESIGN LABORATORIUM verandert permanent en biedt 
voortdurend nieuwe dingen aan. Afwisseling en verandering zitten 
verankerd in zijn programma. Voor de rechtstreekse participatie van 
de consument speelt het MAK FORUM een belangrijke rol. Deze 
flexibel inrichtbare ruimte wordt gebruikt voor activiteiten en debat-
ten met vertegenwoordigers uit de wereld van design, onderzoek, 
kunst en economie.

De flexibele DISCUS spotserie biedt de daarvoor benodigde verlich-
tingsveelzijdigheid in één doorlopend design. Met een ruim aanbod 
van lichtverdelingen, kleurtemperaturen en installatiemogelijkheden 
past de spot zich vlot aan de wisselende lichttechnische eisen van 
de ruimte aan. Lichtverdelingen kunnen via vervangbare lenzen wor-
den veranderd, de verlichtingssterkte kan aan de spot zelf of via 
een lichtsturing worden ingesteld.



Conserveringsaspecten 
Expositieobjecten beschermen

Als nagenoeg UV- en IR-vrije lichtbron heeft de LED zich inmiddels 
ontwikkeld tot een vaste waarde voor de veilige verlichting van  
musea en galerieën. De DISCUS LED spotserie biedt op die manier 
voor alle objecten in alle expositieruimtes het ideale licht - zelfs daar 
waar rekening moet worden gehouden met conserveringsaspecten. 

Webapp voor het vergelijken van twee lichtoplossingen  
De toepassing vergelijkt verschillende lichtbronnen in 
functie van het potentiële risico voor gevoelige materialen. 
Professionele achtergrondinformatie maakt configureren 
op basis van wetenschappelijke methoden eenvoudig en 
gemakkelijk te begrijpen.

zumtobel.com/culturewebapp



Energie-efficiëntie en levensduur
Bedrijfskosten reduceren

Het grote belang van duurzame producten en systemen is een van 
de belangrijkste boodschappen van de tentoonstelling en wordt ook 
door de lichtoplossing tot uitdrukking gebracht. In vergelijking met 
conventionele verlichtingsoplossingen voor musea met halogeen-
gloeilampen en fluorescentielampen wordt met de High-Efficiency 
LED portefeuille voor de museumverlichting de energie-efficiëntie 
verdrievoudigd. De LED-spot DISCUS evolution creëert een groot 
energiebesparingspotentieel door de innovatieve passieve koeling 
en de dimbaarheid aan het apparaat of via een lichtsturing. Door  
de uitgespaarde energiekosten zijn de LED-armaturen in 3 tot 5  
jaar terugbetaald. Nog een bijkomende troef in de ten dele hoge  
expositieruimtes: de lange levensduur van de LED-producten van 
Zumtobel, gecombineerd met een garantie van vijf jaar, maakt dure 
vervangingen van defecte lampen overbodig. 

Efficiëntie en opgenomen vermogen van laagspanningshalo-
geenspots in vergelijking met DISCUS evolution LED

Armatuurefficiëntie 
bij 3000 Kelvin

Opgenomen vermo-
gen van systeem

Laagspannings- 
halogeenspot 

1650 lm

DISCUS  
evolution LED

2000 lm

17 lm/W

100 W
62 lm/W

32 W
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