
Zumtobel stelt met de spotserie Discus een 
voor het eerst speciaal voor de LED-technologie 
geconcipieerd spotdesign voor. De vlakke, 
gereserveerde vormgeving van de spots uit 
drukgegoten aluminium past zich perfect in 
elke architectuur in. Met de ring met koelribben, 
die als designelement het beeld van de spot 
domineert, wordt tegelijk ook de technologisch 
belangrijke koelfunctie gerealiseerd. Dankzij een 
geoptimaliseerde warmtehuishouding kan de 
hoogrendements-LED-module zuiver passief 
worden gekoeld. 

De grondidee bij de ontwikkeling was voor 
het Oostenrijkse ontwerperstrio EOOS het 
minimaliseren van de vormen met behulp van 
de nieuwe LED-technologie. Harald Gründl 
van EOOS hierover: „Discus is het archaïsche 
zonnesymbool – gekoppeld aan de uiterst 
moderne LED-lichttechnologie.“

Zo is de LED-uitvoering slechts 28 mm smal.  
Ook het nieuw geconcipieerde adapter/

trackboxplatform toont zich in een compacte, 
gereserveerde vormtaal en onderstreept 
hiermee het minimalistische spotconcept. Voor 
het aantrekkelijke design ontving Zumtobel de 
iF Award 2010 voor uitstekend productdesign 
van de Raad voor Vormgeving.

Uitvoeringen voor compacte hogedruk-
ontladingslampen van 20 tot 70 W, gecombineerd 
met de beproefde reflectortechnologie van 
Zumtobel, ronden in dezelfde vormtaal en 
grootte het gamma af. De stroomrail- en 
plafondinbouwversies van de Discus spotserie 
maken zo globale lichtoplossingen en een 
efficiënte showroomverlichting met zeer 
moderne lichtbronnen mogelijk. De spots zijn 
360° draaibaar en ± 90° zwenkbaar, ze zijn 
vervaardigd uit drukgegoten aluminium en 
verkrijgbaar in zwart, wit en zilver.
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Vorm volgt LED
Discus spotserie – puristische blikvanger met zeer moderne lichtbronnen

B1 I  Spotserie Discus (design: EOOS) – een puristische blikvanger uit drukgegoten aluminium, waarvan de 
vlakke en gereserveerde vormgeving zich in elke architectuur inpast.
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B2 IDesign team EOOS.
vl:  Martin Bergmann, Harald Gründl, Gernot Bohmann.

B3 I Met zijn voortreffelijk design en de zeer goede lichtkwaliteit wist de 
spotserie Discus ook de jury van de iF product design award 2010  te 
overtuigen, met de begeerde bekroning tot gevolg. 


