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Zacht licht 
Vorm en lichteffect van de ronde armatuur Ondaria zorgen voor sfeervolle momenten

Design en lichteffect zitten bij de nieuwe ron-
de Zumtobel armatuur Ondaria op dezelfde 
golflengte. Met zachte contouren en een ho-
mogeen silhouet past Ondaria zich flexibel in 
elke ruimtelijke structuur in en laat het haar 
vorm voor zich spreken. Homogeen verlicht, 
begeestert de cirkelronde armatuur door een 
vriendelijke algemene verlichting die voor een 
harmonieuze sfeer zorgt in lobby’s en foyers, 
communicatie- en wachtruimtes, gangen en 
trappenhuizen. Ondaria is als LED-armatuur of 
met conventionele lampen beschikbaar. Haar 
aanpassingsvermogen bewijst de armatuur 
met drie grootte-uitvoeringen en met de moge-
lijkheid om voor inbouw, opbouw of een gepen-
delde versie te kiezen.

Ondanks de strenge basisgeometrie toont On-
daria zich als een armatuur zonder hoeken of 
kanten. “Het naar binnen verplaatste en con-
caaf gewelfde lichtvlak vult de ronde vormge-
ving mooi aan en genereert daarbij een bijzon-
dere plasticiteit en dieptewerking”, zo beschrijft 
designer Stefan Ambrozus de Zumtobel arma-
tuur. 

De aangename basisverlichting van Ondaria 
wordt opgeroepen door het directe lichtaan-
deel: homogeen en zacht dringt het licht door 
de opalen afdekking tot in de ruimte door en 
zorgt er voor een sfeervolle stemming. In in-
bouwsituaties zorgt een indirect aandeel voor 
een zachte plafondverlichting, waardoor de 
armatuurhoogte optisch wordt gereduceerd. 
De zachte rondingen van Ondaria passen har-
monieus in de meest uiteenlopende ruimtecon-

cepten – niet alleen in representatieve ruimtes 
maar ook in kantoorvertrekken. Want de – in 
de middelgrote uitvoering beschikbare – lumi-
nantiereducerende optiek (LRO-optiek) maakt 
ook aan beeldschermwerkplekken een opti-
male verblindingsbescherming en lichtverdeling 
mogelijk. Nog een troef van Ondaria: via het 
beproefde dim²save- resp. LDE-concept kan 
de armatuur comfortabel gedimd en gestuurd 
worden.

Ondaria gaat mee met de tijdsgeest en biedt 
naast conventionele lampen ook een LED-ver-
sie met stabiel wit licht aan. De efficiënte LED-
technologie laat toe het aangesloten vermogen 
met ca. 58% te reduceren en levert een aange-
name, neutraal witte lichtkleur van 4.000 K met 
een zeer goede kleurweergave van Ra > 80. 
Daarbij verschilt de look van de ronde armatuur 
in niets van de versies met fluorescentielam-
pen. Door de lange levensduur van de LED’s 
van 50.000 uur en de stabiele kleurtemperatu-
ur kan Ondaria LED als onderhoudsvrij worden 
bestempeld.

Ondaria kan als in- of opbouwversie en ook als 
pendelarmatuur worden geïnstalleerd. Daar-
bij wordt de opalen schijf van onderen uit ge-
reedschapsloos in de armatuur ingelegd. Een 
staaldraadophanging van twee of vier meter 
lang maakt een flexibele ophanging van de ar-
matuur mogelijk. Voor de inbouw is een apart 
inbouwkader voor de drie diameters beschik-
baar. Een bijkomende montageset vergemak-
kelijkt de installatie. 

B1 I Opalen, ronde armatuur Ondaria



B3 I Aangenaam licht vanuit zachte rondingen: de plafondarmatuur Ondaria past zich richtingneutraal en 
flexibel aan de architectuur aan.

B2 I De opalen ronde armatuur Ondaria is bijzonder flexibel: uitgerust met LED- of compacte fluorescen-
tielampen, als in- of opbouwarmatuur en in drie groottes.



B4 I Zacht licht in een harmonieuze vorm: in een Oostenrijkse wijnhuis 
overtuigt Ondaria met een hoog lichtcomfort en stijlvolle ambiance. 
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