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Eersteklaslicht en hoge flexibiliteit 
Grootwarenhuis Globus spaart met zijn Zumtobel verlichting tot 30% energie uit

B1 I De eerste indruk telt: het zachte, homogene licht van de Tecton poollightoptiek neemt de klanten mee 
tot diep in de supermarkt.



De zelfbedieningswarenhuisketen Globus zet 
niet alleen bij haar producten in op hoge kwa-
liteit. Ook de look van de warenhuizen moet 
aan strenge criteria voldoen. Zo werd onlangs 
de levensmiddelenafdeling van de Globus su-
permarkt in Saarbrücken volledig gerenoveerd. 
Daarbij werd de oude verlichting gemodernise-
erd zodat het totale energieverbruik met 30% 
kon worden gereduceerd: waar vroeger licht-
lijnarmaturen van 58W van op een hoogte van 
meer dan drie en een halve meter samen met 
winkelrekarmaturen van 36 W de voedings-
middelen verlichtten, zorgen nu langwerpige 
armaturen van 1/49 W met een hoogwaardige 
rekoptiek (RSR-optiek) voor een lichtere en 
vriendelijkere algemene verlichting. Met hun 
modulaire opbouw bieden de moderne licht-
lijnarmaturen van Zumtobel veelzijdige oplos-
singsmogelijkheden voor het uitgebreide en 
deels seizoensgebonden assortiment van de 
supermarkt. 

Na de omvangrijke verbouwingswerken pre-
senteert de 14.000 m² grote supermarkt zich 
in een heel nieuw licht. Daarbij werd buiten de 
verlichting ook de koeling vernieuwd en werden 
een overzichtelijker rekkensysteem en klant-
vriendelijkere verswaartogen gecreëerd. “We 
hebben lang naar het nieuwe winkelconcept, 
zoals het hier werd gerealiseerd, toegewerkt”, 
legt Markus Wahlen van de bouwafdeling van 
Globus uit en hij voegt er nog het volgende 
aan toe: “De sterke combinatie van lichtlijnen 
voor een gelijkmatige en heldere algemene ver-
lichting en spots voor individuele effecten, heeft 
ons uiteindelijk overtuigd. Dankzij de reeds vier-
jarige samenwerking met Zumtobel konden we 
het nieuwe lichtconcept vlot en in de gekend 
hoge kwaliteit realiseren.” Daarvoor werd in de 
gangen het lichtlijnsysteem Tecton met verschil-
lende armaturen en optieken zo toegepast dat 
het elke zone homogeen en verblindingvrij ver-
licht. Dankzij de multifunctionele draagrail met 
een geïntegreerd 11-polig stroomgeleidings-
profiel kunnen talrijke lichtmodules, lampen en 
optieken flexibel worden ingezet en waar nodig 
worden vervangen. 

 Slechts 12 Watt per vierkante meter hebben 
de langwerpige armaturen van Zumtobel, uit-
gerust met lampen van 1/49 W, nodig. Voor 
de verlichting van de rekken scoort het licht-
lijnsysteem Tecton met een hoge gelijkmatig-

heid en verticale verlichtingssterktes zodat ook 
van op een hoogte van meer dan drie meter 
de onderste schabben conform de norm wor-
den verlicht. Daarmee spaart het lichtconcept 
in vergelijking met vroeger tot 30 procent aan 
energie uit.

Wanneer men in een winkel of supermarkt bin-
nenstapt, is het de eerste indruk die telt. Daa-
rom kozen de verantwoordelijken van Globus 
aan de ingang van de levensmiddelenafdeling 
voor de zogenaamde “poollightoptiek” uit opa-
len kunststof. Deze bijzondere optiek bekoort 
door het heel gelijkmatige en breed uitstralende 
bestrijkende licht. Samen met de zacht afge-
ronde oppervlakken ondersteunt het licht de 
oriëntatie en geleidt het de klanten doorheen 
de supermarkt. De in de gangen opgestelde 
langwerpige armaturen worden aangevuld door 
verschillende spotseries. Deze dienen voor het 
accentueren van producten en perfection-
eren zo het hoogwaardige merkoptreden. Aan 
de groenten- en fruitafdeling worden Proton 
spots met 70 W HIT-lampen gebruikt. Het zo-
genaamde Shoplight is vooral dankzij zijn zeer 
goede kleurweergave in het rode bereik uiterst 
geschikt voor de verlichting van de producten. 
Het sterk gerichte puntlicht accentueert op in-
drukwekkende wijze de paletwaren aan de ver-
koopeilanden. Tegelijk kunnen de zwenkbare 
lichtkoppen bij wijzigingen in de opstelling van 
de artikelen flexibel worden uitgelijnd.

Aan de nieuw ingerichte kaas-, worst- en vi-
stogen werden zwenkbare inbouwdownlights 
geïnstalleerd die de verse producten optimaal 
presenteren. Dankzij speciale reflectoren en 
vlees- resp. worstfilters worden de producten 
vrij van IR- en UV-licht verlicht. Zo behouden 
ze hun natuurlijke kleur en frisheid. De aange-
kondigde verbouwingsplannen van nog meer 
Globus supermarkten en de reeds met Zum-
tobel armaturen gerenoveerde supermarkt in 
Zell an der Mosel tonen de grote tevredenheid 
van de klant en bevestigen de kwaliteit van de 
verlichting.



B2 I Tot driemaal per dag worden in de Globus supermarkt in Saarbrücken knapperige appelen en zachte 
ananassen geleverd: de Proton spots van het lichtlijnsysteem Tecton onderstrepen de versheid van de pro-
ducten en zorgen voor een focusserende verlichting van de verkoopeilanden. 

Projectinformatie   Globus Warenhaus, Güdingen/D 

Bouwheer: Globus SB-Warenhaus Holding GmbH & Co. KG, 
 St. Wendel/D

Lichtplanning: Globus bouwafdeling, St. Wendel/D

Elektro-installatie:  Wahlen & Schabbach, Weiskirchen/D
 
Lichtoplossing: Zumtobel
 Lichtlijnsysteem Tecton, vochtbestendige armaturen  
 Scuba, downlights Panos



B3 I Aan de kaastoog – zonder doorlopend afscheidingsglas – kunnen klanten hun producten van zeer 
dichtbij uitkiezen. Daarvoor zetten de ingebouwde en zwenkbare downlights de vele kaasvariaties optimaal 
in scène.

B4 I Uitgerust met een speciale vlees- en worstfilter garanderen de Zumtobel downlights een veilige ver-
lichting van de vleeswaren.
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B5 I Het modulair opgebouwde lichtlijnsysteem Tecton kan naar believen met behulp van diverse lichtmo-
dules, lampen en optieken worden veranderd. Dankzij deze hoge flexibiliteit kan het lichtconcept optimaal 
inspelen op de met de seizoenen veranderende warenpresentatie.


