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Persbericht 

 

the editions – de nieuwe extended collection van Zumtobel  

Zumtobel presenteert creatieve lichtoplossingen met extra “tech touch”  

Dornbirn, 14 juni 2017 – De nieuwe minicollectie dat uitgebracht wordt onder de titel the editions – 

extended collection zet in op creatieve oplossingen met technologische innovaties. Het gaat 

hierbij om vier hoogwaardige, reeds bestaande lichtoplossingen met technologisch uitbreidingen. 

Ze getuigen van moed om nieuwe wegen in te slaan en beschikken over een extra “tech touch”. De 

Extended Collection is verkrijgbaar vanaf juni 2017. 

De vier verlichtingstoestellen van deze bijzondere collectie the editions – extended collection 

zijn:  

TECTON Balanced White: welzijn waar je het niet onmiddellijk verwacht 

Het veelzijdige lichtlijnsysteem TECTON is ongetwijfeld één van de highlights van Zumtobel. Het 

biedt intelligente oplossingen voor iedere verlichtingstaak. TECTON is nu voor het eerst ook met 

Balanced White technologie verkrijgbaar. Afhankelijk van de specifieke situatie kan hiermee de 

kleurtemperatuur en dus ook de lichtstemming worden aangepast zodat de kwaliteit van de 

waarneming en het welzijn van gebruikers significant worden verhoogd. Zo kan bijvoorbeeld de 

verlichting van een industriehal flexibel worden ingesteld: van koud wit voor een beurs overdag tot 

warm wit voor het evenement erna ‘s avonds.  

 

CRAFT Balanced White: wellness voor een krachtpatser 

Deze krachtige, compacte en efficiënte halarmatuur is nu ook met Balanced White technologie 

uitgerust. Op die manier wordt het natuurlijke daglichtverloop door de flexibele aanpassing van de 

kleurtemperatuur nagebootst en kan de verlichting heel specifiek aan het wisselend gebruik van de 

ruimte worden aangepast.  

 

CRAFT RAW: Het krachtpakket in zijn puurste vorm 

De favoriet onder de halarmaturen wordt teruggebracht tot de essentie. Dankzij de voortreffelijke 

efficiëntie is dit verlichtingstoestel geschikt voor elke industriële toepassing, nu richt hij zich op de 

nieuwste eis, die van een nieuw design. CRAFT RAW is sober, zilverkleurig en ongepolijst – en 

dus ideaal voor designgerichte projecten en hoge plafonds, zoals bijvoorbeeld in meubelzaken, 

evenementenhallen en locaties met een industrie-look. 

 

COESA: kwaliteit voor kwaliteitscontroles 

COESA is de eerste kwaliteitscontrolearmatuur van Zumtobel. Dit verlichtingstoestel presteert 

beter dan het menselijk oog en spoort fouten en onregelmatigheden op dankzij een optimale 
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tweedimensionale verlichting – bijvoorbeeld bij oppervlaktecontroles in de auto-industrie (coatings, 

kleuren en materialen). De foutherkenning wordt geoptimaliseerd door het contrast in 

kleurtemperatuur en speciale rasters. Deze kunnen in drie verschillende uitvoeringen op maat 

worden besteld. 

 

Over the editions  

the editions is een collectie van verlichtingstoestellen op maat dat om de zes maanden verschijnt 

en het resultaat is van bijzondere projecten met heel specifieke klantenwensen. In wezen is de 

exclusieve minicollectie het resultaat van de pioniersgeest en innovatiekracht van het merk 

Zumtobel en bedoeld voor projecten met bijzondere eisen en nieuwe uitdagingen. Het is de 

praktische uitwerking van het idee uit de modewereld om exclusieve haute-couture-items ready-to-

wear ofwel ‘draagbaar’ te maken. the editions – wanneer haute couture de wereld van het licht 

binnentreedt … 

Zumtobel bracht in december 2016 voor het eerst een exclusieve minicollectie op de markt onder 

de titel the editions – capsule collection #01. De vijf bijzondere armaturen staan in de eerste 

plaats voor esthetiek en innovatief design en zijn samen met gerenommeerde architecten en 

designers ontworpen. Als Capsule Collection krijgen ze een exclusief podium zodat zij zich 

onderscheiden van het standaard portfolio. 

 

Meer informatie 

Elke bijzondere armatuur van de beide minicollecties heeft zijn eigen unieke 

ontstaansgeschiedenis. Uitgebreide informatie hierover, interviews met mensen die bij het project 

betrokken zijn, technische gegevens en verkooppunten voor the editions vindt u op de website 

editions.zumtobel.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://editions.zumtobel.com/
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Onderschriften bij de afbeeldingen: 

(Photo Credits: Zumtobel) 

 

  

Afbeelding 1: TECTON Balanced White: dankzij de Balanced White technologie kan de 

kleurtemperatuur worden aangepast zodat de kwaliteit van de waarneming significant wordt 

verbeterd. 

 

 

Afbeelding 2: CRAFT Balanced White: de efficiënte halarmatuur is nu ook met Balanced White 

technologie uitgerust. De aanpassing van de lichtintensiteit en de lichtkleur verbetert de prestaties 

en het welzijn van de medewerkers. 

 

 

Afbeelding 3: CRAFT RAW presenteert de favoriet onder de halarmaturen in een nieuw design: 

strak, zilverkleurig en ongepolijst. 
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Afbeelding 4: COESA is de eerste kwaliteitscontrolearmatuur van Zumtobel en detecteert zelfs de 

kleinste foutjes en onregelmatigheden dankzij een optimale tweedimensionale verlichting. 
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Contactpersoon voor de pers:   

 

Zumtobel Lighting GmbH 
Kiki McGowan 
Head of Brand Communications 
Schweizer Strasse 30 
6850 Dornbirn 
 
Tel: +43 5572 390 1303 
kiki.mcgowan@zumtobelgroup.com 
www.zumtobel.com 
 
 

Zumtobel Lighting GmbH 
Andreas Reimann 
Brand PR Manager 
Schweizer Strasse 30 
6850 Dornbirn 
 
Tel: +43 5572 390 26522 
andreas.reimann@zumtobelgroup.com 
www.zumtobel.com 
 

ZG Lighting Benelux 
Jacques Brouhier 
Marketing Manager Benelux 
Rijksweg 47 - Industriezone Puurs Nr. 442 
B-2870 Puurs 
 
Tel.: +32 3 860 93 93 
 
jacques.brouhier@zumtobelgroup.com 
www.zumtobel.be 
www.zumtobel.nl 
www.zumtobel.lu 

 

 
 

Over Zumtobel 

Als innovatieleider ontwikkelt Zumtobel duurzame lichtoplossingen, ontworpen naargelang de behoeften van de mensen in 
het betreffende toepassingsgebied. Met een omvangrijk aanbod aan hoogwaardige armaturen en intelligente 
lichtmanagementsystemen stelt de Oostenrijkse lichtaanbieder voor elke activiteit en voor elk tijdstip van de dag, voor op 
het werk en privé, voor binnen en buiten het juiste licht ter beschikking. De toepassingen kantoor, vorming, verkoop en 
handel, hotel en wellness, gezondheid, kunst en cultuur en industrie worden met een portfolio voor de gebieden Living en 
Outdoor perfect aangevuld. Zumtobel is een merk van de Zumtobel Group AG met hoofdzetel in Dornbirn, Vorarlberg 
(Oostenrijk). 

Zumtobel. Het Licht. 
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