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Active Light | Connecting with Nature

Creating Light Creates Inspiration

Wanneer we licht op kantoor als een globaal licht- / ecosysteem bekijken, 

kan het bij werknemers voor meer welzijn zorgen. Active Light steunt op 

de dynamiek van het daglicht om het natuurlijke bioritme te ondersteunen 

en tegelijk maximaal visueel comfort voor de verschillende arbeidstaken 

aan te bieden. Het brengt mensen samen en bevordert zo de creativiteit. 

Human Centric Lighting stelt de mens centraal. Active Light past zich vlot 

en  dynamisch aan de behoeften van de speci� eke gebruiker aan.

Hier ziet u hoe Active Light werkt:
zumtobel.com/activelight

Lichtintensiteit
De optimale verlichtingssterkte is afhankelijk van de 
speci� eke visuele taak én van het individuele gezichts-
vermogen. Ook verschillende conceptuele basispara-
meters en normen spelen hierin een rol.

Lichtrichting
Licht is een architectonisch inrichtingsinstrument. De 
verdeling van de luminantiewaarden verandert de at-
mosfeer van een ruimte – met een directe uitwerking 
op communicatie, creativiteit en ontspanning.

Lichtkleur
Het menselijk lichaam reageert op lichtkleuren. Terwijl 
blauwachtig licht activeert, heeft roodachtig licht een 
rustgevend e� ect. Een studie van Zumtobel in samen-
werking met het Fraunhofer Instituut toont de verschil-
lende voorkeuren in functie van leeftijd, werktijden en 
individuele behoeften.

Tijd
Kunstlicht dat gemodelleerd is naar het natuurlijke 
verloop van de dag ondersteunt de inwendige klok van 
de mens.
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Vanuit de idee van totale reductie ontstond een 
armatuur die pas bij inschakeling tevoorschijn 
treedt. VAERO is meer licht dan armatuur. 
Haar vorm – rechtlijnig en transparant in de 
letterlijke zin van het woord – past zich onop - 
vallend in elke ruimtelijke architectuur in en is  
als dusdanig geschikt voor heel uiteenlopende 
kantoorruimtes. Van klassieke werkomgeving 
tot creatieve communicatiezone.

 VAERO
De grote kunst van discretie

VAERO: verhouding tussen direct en indirect licht van 55 / 45 procent.
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 Lichten uit!
Pendelarmatuur met doorkijk

Nog nooit was een armatuur zo doeltreffend en 
onopvallend tegelijk. In uitgeschakelde toestand 
zijn de transparante lichtvleugels nauwelijks te 
zien. Wat overblijft, is een smal middenlijf, 
waarachter de vlakke converterbox verborgen zit. 
Zelfs het plafond wordt op die manier bevrijd  
van storende elementen.
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 Lichten aan!
Zwevend licht zonder enig kader

Eenmaal ingeschakeld, transformeert de pendel- 
armatuur zich tot een magisch lichtobject –  
alsof VAERO geen armatuur zou zijn, maar zuiver 
licht. Kaderloos en transparant perfectioneert  
het vlies-dunne lichtuitstralingsvlak het puristische 
design.
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108 lm/W

VAERO LED5000-840



 Licht van opzij
Technologie die transparantie doet oplichten

‘Side Lit’ technologie

Het licht vanuit de LED-lichtbronnen wordt zijwaarts 
uitgekoppeld en in de lichtgeleidende platen gelijk-
matig verdeeld. Gedefinieerde structuren doen de 
individuele LED-lichtpunten oplossen. Het resultaat 
is een homogeen verlicht lichtuitstralingsvlak zonder 
streepvorming. De combinatie van een directe en 
brede indirecte lichtverdeling creëert een evenwich-
tige helderheid en doet contrasten vervagen – dit 
verbetert het visueel comfort, vooral in grotere 
kantoorvertrekken. De zeer goede verblindings-
bescherming vergemakkelijkt het geconcentreerd 
werken aan beeldschermen. Samen zorgen al deze 
componenten voor een aangename ruimtelijke 
lichtstemming en een verhoogd welzijn bij de 
 werknemers.
Nog een voordeel: de LED-modules van de nieuwste 
generatie garanderen een perfecte lichtkwaliteit en 
een zeer lange levensduur van de armatuur. De 
nieuwe VAERO armatuur vervult zo niet alleen zeer 
hoge eisen op het vlak van visueel comfort maar 
toont zich ook bijzonder efficiënt als moderne 
kantoorverlichting.

Een belangrijke basisvoorwaarde voor het unieke 
design van de pendelarmatuur VAERO en haar 
onzichtbare kwaliteiten is de uiterst moderne 
‘Side Lit’ technologie. Deze stuurt het licht vanuit 
de lineaire lichtbronnen naar de transparante 
lichtgeleidende platen en verdeelt het gelijkmatig 
vanuit het midden naar de rand.
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Pendelarmaturen als decoratieve lichtobjecten in de 
ruimte geven elk interieur een tijdloze esthetische char-
me. Het nieuwe DOT 28 pendelsysteem past perfect bij 
deze puristische look en vormt een natuurlijke symbiose 
met de designtaal van LED-pendelarmaturen. Alle elektri-
sche en mechanische verbindingen zijn in het plafond 
verborgen en versterken de zwevende uitstraling van ar-
maturen, zoals VAERO. Zo ontstaat een harmonieuze en 
esthetisch aantrekkelijke ruimte. 

Design: Georg Bechter Licht, Langenegg | AT

DOT 28 staaldraadophanging in plafond in zichtbeton.

 DOT 28
Uitstekende techniek voor plafondkap
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Ø 28 mm

Alleen een vlak in het gipsplaat-, in beton- of houten  
plafond geïntegreerde baldakijn met een diameter van  
28 mm blijft van buiten uit zichtbaar.

Betonnen plafond Plafond in massief hout Gipsplaatplafond
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Hoogste esthetische eisen

Met een transparant lichtuitstralingsvlak zonder kader speelt VAERO in ruime  
mate in op de vraag naar een onzichtbare armatuur. Duidelijke lijnen en de afwe-
zigheid van een aan het plafond gemonteerde converterbox maken het minimalisti-
sche design helemaal af.  

Passend in nagenoeg elke ruimtelijke architectuur

Het puristische en discrete design maakt van VAERO een mooie armatuur voor  
de meest uiteenlopende kantoorruimtes – met een klassieke tot creativiteitsbevor-
derende inrichting. Bijna onzichtbaar benadrukt de pendelarmatuur de troeven  
van haar omgeving zonder deze te overvleugelen.

Ergonomisch werklicht

De pendelarmatuur VAERO verdeelt haar direct en indirect licht gelijkmatig over de 
ruimte. De zeer hoge verblindingsbescherming voldoet aan alle eisen voor mo-
derne kantoren met een wijdverbreid gebruik van beeldschermen van allerlei aard.

Ruim kleurenpalet

Met uitvoeringen in wit, zilverkleurig, zwart, natuurlijk aluminium en brons zorgt 
het filigrane middenlijf voor inrichtingsvrijheid. Zo kan de pendelarmatuur perfect 
in diverse architectonische concepten geïntegreerd worden
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LichtstroomLED-kleurtemperatuur Kleur behuizingMontage

Overzicht

3000 K 
warm wit

5000 Lumen

6600 Lumen

4000 K 
neutraal wit

Pendelarmatuur

wit

zilverkleurig

in natuurkleur  
geanodiseerd

bronzen

zwart

2700 K – 6500 K
tunableWhite

VAERO

LED-pendelarmatuur
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zumtobel.com/shopzumtobel.com/office

zumtobel.com/hotel zumtobel.com/culture

zumtobel.com/industry

zumtobel.com/healthcare

zumtobel.com/education

zumtobel.com/outdoor

Kwaliteit ... met 5 jaar garantie.
Zumtobel biedt als wereldwijd toonaan gevende verlichtings- 
fabrikant een vijfjarige fabrieksgarantie op Zumtobel- 
merkpro ducten conform garantievoorwaarden op  
zumtobel.com/5jaargarantie aan.

JAAR GARANTIE

LIGHT 
FOR 
HEALTH 
AND 
CARE

LIGHT 
FOR ART 
AND
CULTURE 

LIGHT 
FOR 
OFFICES
AND 
COMMUNICATION

LIGHT 
FOR 
HOTEL
AND 
WELLNESS

LIGHT 
FOR 
EDUCATION 
AND 
SCIENCE

LIGHT 
FOR 
PRESENTATION
AND 
RETAIL

Light for Outdoor and 
Architecture

Light for Industry  
and Engineering

 Kantoor en Communicatie

  Vormingscentra en Kennisoverdracht

 Presentatie en Verkoop

 Hotels en Wellness

 Kunst en Cultuur

 Gezondheid & Verzorging

 Industrie en Techniek

 Architectuur en Omgeving

 Living

Zumtobel behoort tot de Zumtobel Groep en is een internationaal  
toonaangevende aanbieder van globale lichtoplossingen voor de  
professionele verlichting van gebouwen, binnen en buiten.

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 verkoopves-
tigingen in twintig landen en handelsverte-
genwoordigingen in nog eens vijftig andere 
landen vormen een internationaal netwerk 
van specialisten en configuratiepartners 
voor gekwalificeerd lichtadvies, deskundige 
configuratieondersteuning en een omvang-
rijke 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 
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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


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.be@zumtobelgroup.com
zumtobel.be

Nederland
ZG Lighting Netherlands
Radarweg 60
1043 NT Amsterdam
T +31/(0)20/235.23.00
F +31/(0)20/235.23.99
info.nl@zumtobelgroup.com
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

Opbouw- en pendelarmaturen

Armaturen met een  
hogere beschermklasse

Modulaire lichtsystemen

Staanlampen en wandarmaturen

Downlights

Lichtlijnsystemen en 
individuele lichtbalken

Veiligheidsverlichting



zumtobel.com/vaero

Het Licht.

http://zumtobel.com/vaero

