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Maximale winkelbeleving
Maxi Mode Center kiest voor de shopverlichting van Zumtobel

Het pas geopende Maxi Mode Center in Vahrn, 
Italië, biedt een nieuwe winkelbeleving voor 
heel Zuid-Tirol. Het winkelcentrum staat be-
kend voor zijn groot assortiment van merk-
artikelen op het vlak van speelgoed, kledij en 
levensmiddelen. Om de stijlvolle inrichting van 
de nieuwe schoenen- en speelgoedafdeling te 
benadrukken, kozen de bouwheren voor een 
innovatieve lichtoplossing van Zumtobel. De 
nieuwe spotserie Discus overtuigt met zijn mo-
derne, minimalistische vorm: met de stroomrail- 
en inbouwversies van 35 resp. 70 Watt maken 
de Discus spots één doorlopende en efficiënte 
lichtoplossing in de verkoopruimtes mogelijk. 
De spots met de expressieve vorm overtuigen 
door een uitstekende lichtwerking. 

Voor de 500 m² grote speelgoedafdeling en de 
ruime schoenencollectie van het Maxi Mode 
Center werd een modern ruimte- en lichtcon-
cept gerealiseerd: Slotlight lichtlijnen garande-
ren een gelijkmatige basisverlichting en Discus 
spots zorgen voor een flexibele accentver-
lichting van de koopwaar. 

Met hun vlakke en discrete vormgeving passen 
de Discus spots uit drukgegoten aluminium in 
elke architectuur. En alhoewel het design van 
de Discus spot speciaal voor LED’s werd ont-
wikkeld, presenteren ook de uitvoeringen met 
compacte hogedrukontladingslampen van 20 
tot 70 Watt zich in dezelfde vorm en groot-
te.  Met de stroomrail- en inbouwversies van 
de spotserie zijn zodoende lichtoplossingen in 

B1 I De talrijke exemplaren in de nieuwe schoenenzaak van het Maxi Mode Center nodigen uit om toe te 
tasten en uit te proberen. De moderne Discus spots brengen met hoogwaardige lampen en de beproefde 
reflectortechnologie van Zumtobel het licht op zijn plaats van bestemming.



Project informatie   Maxi Mode Center GmbH, Eppan/I

Client/operator:  Maxi Mode Center GmbH, Appiano/I

Architectuur: G & G Projektmanagement, Marling/I 

Elektroinstallation:  C. & G. Impianti S.r.l., Vahrn/I
 
Lighting solution: Zumtobel
 Spotserie Discus,
 inbouwarmatuur Slotlight II,
 downlightserie Panos Infinity,
 noodverlichting Resclite, 
 lichtlijnsysteem Tecton. 

één doorlopend design met zeer moderne licht-
bronnen mogelijk. 

In de speelgoedafdeling van het winkelcentrum 
werden de armaturen vlak in het plafond inge-
bouwd. In de schoenenzaak daarentegen mo-
est een geringe inbouwdiepte van 4 cm worden 
overwonnen. Daarom werden de lichtlijnen hier 
als halve inbouwvariant in het plafond geïnte-
greerd. De Discus spots konden op inbouwrails 
worden gemonteerd zodat ze nog steeds 360° 
draaibaar en 90° kantelbaar zijn. Het samens-

pel tussen de algemene verlichting en de effect-
verlichting geeft aan de presentatievlakken een 
vriendelijk en levendig karakter dat de aandacht 
en nieuwsgierigheid trekt. 

Ook voor de hoogst mogelijke veiligheid wordt 
gezorgd: de compacte en efficiënte LED-veilig-
heidsarmaturen Resclite garanderen voldoende 
licht bij een noodgeval. Door de gereduceerde 
vorm past het systeem zich discreet in het pla-
fondbeeld in.



B2 I De Slotlight lichtlijnen ondersteunen het geaccentueerde licht van de Discus spots met 
een homogene basisverlichting.



B3 I Uitstekend licht ook voor de jongste klanten: in de speelgoedafdeling maken de 
Discus spots een uitstekende verlichting van de verschillende producten mogelijk.
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