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Persbericht  

 

Een legende in een nieuw licht: CLARIS evolution presenteert zich 

flexibeler, veelzijdiger en efficiënter dan ooit 

In de 3e generatie zet Zumtobel het succesverhaal van de CLARIS voort en presenteert de 

slanke rasterarmatuur in haar modernste vorm tot nu toe. Teruggebracht tot de essentie 

integreert CLARIS evolution harmonisch in iedere kantooromgeving.  

Dornbirn, 9 mei 2018 – In de afgelopen 20 jaar hebben de Zumtobel-verlichtingstoestellen CLARIS 

en CLARIS II met het oog op design, lichttechniek en kwaliteit volledig de toon aangegeven. CLARIS 

evolution neemt de hoge pretentie van de vorige generaties mee de toekomst in, door zijn 

consequente vormentaal en innovatieve LED-technologie. 'Terug naar de essentie' stond op de 

voorgrond bij de ontwikkeling: de afmetingen zijn met nauwkeurig behoud van de originele 

verhoudingen doelgericht verkleind, wat de pendelarmatuur in haar design een nog moderner, 

minimalistischer en compromislozer uiterlijk geeft. Maar niet alleen de extreem slanke en eendelige 

aluminiumbehuizing bepaalt het expressieve uiterlijk van de CLARIS evolution – ook door de goed 

geproportioneerde, naar achteren geplaatste lichtkamers krijgt de pendelarmatuur een bijzonder 

karakteristieke en markante structuur. 

De pendelarmatuur neemt – zoals haar voorgangers – een beheerste verschijningsvorm aan en 

integreert zo harmonisch in ieder interieurontwerp. En daarbij toont ze zich verbazingwekkend rijk 

gefacetteerd: de moderne interpretatie van de iconische roosterarmatuur is verkrijgbaar in de kleuren 

zwart, wit, brons en zilver. In combinatie met de daarbij verkrijgbare kleuren van de lichtkamers, 

zwart, wit en zilver, ieder in de uitvoeringen glanzend en mat, zijn er in totaal 24 verschillende 

kleurencombinaties mogelijk. 

De volledig ontwikkelde LED-technologie biedt in combinatie met de microprismastructuur MPO+ 

een zeer hoog visueel comfort. De verhouding tussen direct en indirect lichtaandeel is 

uitgebalanceerd en zorgt zowel voor een aangename atmosfeer in de ruimte als voor ergonomisch 

werklicht – en dat in combinatie met een enorme efficiëntieverhoging: CLARIS evolution beschikt 

over een lichtrendement van maar liefst 151 lumen per watt. 

Bestaande CLARIS lichtoplossingen kunnen door middel van een adapter heel eenvoudig worden 

aangepast. Het voordeel: ophangkabels en stroomkabels blijven in gebruik, alleen het 

verlichtingstoestel wordt vervangen. Meer verlichtingscomfort wordt ook geboden door de 

mogelijkheid CLARIS evolution per BasicDIM wireless draadloos te aan te sturen. De compacte 

stuurmodule van het zustermerk Tridonic kan eenvoudig in bestaande verlichtingstoestellen worden 

http://www.zumtobel.com/
http://www.zumtobel.com/nl-nl/products/claris_evo.html
http://www.zumtobel.com/nl-nl/products/claris_evo.html
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geïntegreerd, bouwt automatisch een mesh-communicatienetwerk via Bluetooth op en maakt zo de 

weg vrij voor een ongecompliceerde, draadloze communicatie met tot wel 127 verlichtingstoestellen. 

Met deze uitstekende, vernieuwende techniek, de enorme rijkdom aan kleuren en de heldere en 

minimalistische vormentaal geeft CLARIS evolution als optimaal verlichtingsmiddel een upgrade aan 

de meest uiteenlopende kantooromgevingen. 

 

Feiten en cijfers: 

 

 

Beeldonderschriften 

(Photo Credits: Zumtobel)  

 

Foto 1: De CLARIS evolution in beproefde vormgeving en met hoge lichtkwaliteit. Het rechtlijnige en 

geometrische design past discreet in iedere kantoorarchitectuur – vooral dankzij de 24 nieuwe 

kleurencombinaties. 

 Besturingseenheid inbegrepen in de behuizing, geen extra kastje 

 Dubbele lengtes (2,4 + 3 meter) met slechts 2 ophangpunten 

 24 verschillende kleurencombinaties 

 Kleur van de behuizing naar keuze wit, zilver, zwart of brons 

 Raster naar keuze in wit, zilver of zwart, ieder mat of glanzend 

 Ombouw van aanwezige CLARIS-installaties mogelijk 

 Lichtstroom (lm): 4400 lm, 6000 lm; kleurtemperatuur (K): 3000 K; 4000 K; kleurweergave 
(CRI): 80; lichtrendement (lm/W): tot 151 lm/W 

 Beschermingsklasse (IP): IP 20 

 Materiaal: aluminium, PC 

 Slagvastheid (IK): IK 03 

 Levensduur: L90 @ 50 000 uur 

 LED-convertor: dimbaar met DALI 
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Foto 2: De volledig ontwikkelde LED-technologie biedt in combinatie met de microprismastructuur 

MPO+ een zeer hoog visueel comfort. 

 

 

Foto 3: De verhouding tussen direct en indirect lichtaandeel is uitgebalanceerd en zorgt zowel voor 

een aangename atmosfeer in de ruimte als voor ergonomisch werklicht. 

 

 

Foto 4: De moderne interpretatie van de iconische rasterarmatuur is verkrijgbaar in de kleuren zwart, 

wit, brons en zilver. 
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Contactpersoon voor de pers:   

 

Zumtobel Lighting GmbH 
Kiki McGowan 
Head of Brand Communications 
Schweizer Strasse 30 
6850 Dornbirn 
 
Tel: +43 664 80892 2680 
kiki.mcgowan@zumtobelgroup.com 
www.zumtobel.com 
 
 
ZG Lighting Benelux 
Jacques Brouhier 
Marketing Manager Benelux 
Rijksweg 47 - Industriezone Puurs 442 
B-2870 Puurs 
 
Tél: +32 3 860 93 93 
jacques.brouhier@zumtobelgroup.com 
www.zumtobel.be 
www.zumtobel.nl 
www.zumtobel.lu 

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 
 

  
 
 

Over Zumtobel 

Hoogwaardige lichtoplossingen creëren in ultieme perfectie, dat is onze passie. We worden daarbij geleid door de wetenschap 

dat het juiste licht in de architectuur op elk moment van de dag of de nacht de juiste sfeer kan scheppen. Op maat gesneden 

aan de individuele behoeften van de mens, wordt licht een bijzondere belevenis. Om een onvergelijkbaar en tijdloos design 

te verkrijgen, ontwikkelen we steeds nieuwe ideeën en worden daarbij geleid door unieke vormgevingseisen. Terwijl we aan 

de verlichting van morgen werken, worden we geïnspireerd door onze innovatieve bedrijfsfilosofie om de esthetiek van licht 

continu te verbeteren.  Met passie, elegantie en een avantgardistische instelling proberen we voortdurend de levenskwaliteit 

van de mens te verbeteren door verlichting. Zumtobel is een merk van Zumtobel Group AG met hoofdvestiging in Dornbirn, 

Vorarlberg (Oostenrijk). 

Zumtobel. Het Licht. 
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