
Alle drie door Zumtobel voor de iF Award in-
gediende producten wisten de jury van de iF 
product design award 2010 te overtuigen en 
kregen het felbegeerde teken voor uitstekend 
productdesign. De winnaars van dit jaar zijn: 
de direct/indirecte armatuur Ecoos, het spot-
systeem Discus en het bedieningspaneel Cir-
ia.  De Zumtobel producten overtuigden door 
hun vooruitstrevend design dat zich in combi-
natie met de uiterst efficiënte lichttechnologie 
harmonieus binnen hun specifieke verlichtin-
gsopdracht inpast. 

2.486 producten uit 39 landen hadden zich 
voor de iF product design award 2010 inge-
schreven. 778 producten kregen ook effectief 
de begeerde onderscheiding. De iF product 
design award geldt sinds meer dan 50 jaar als 
een van de drie belangrijkste designwed-
strijden wereldwijd. De voor alle domeinen 
van het productdesign bedoelde competitie 
beloont ondernemingen, designers en fabri-
kanten die uitmunten door uitstekende desi-
gnprestaties en innovatiegeest tonen. Op die 
manier wijst de iF product design award als 
trendbarometer de richting voor toekomstige 
ontwikkelingen op het vlak van productde-
sign. 

Ecoos pendelarmatuur – 360° licht
De direct/indirecte armatuur Ecoos begee-
stert door haar zacht golvend design en een 
harmonieuze lichtuitstraling binnen een bereik 
van 360°. De unieke combinatie van directe, 
indirecte en zijwaartse lichtaandelen verhoogt 
het visueel comfort. Dit alles lukt wonderwel 
met slechts één lamp en maakt de armatuur 
zeer economisch. De hoogwaardige optiek 
met microprismastructuur MPO+ en de ge-
perforeerde zijreflectoren maken van de ar-
matuur een schitterend lichtobject dat elke 

ruimte opwaardeert. Het lichtframe wordt 
mooi afgesloten met eindkappen in glanzend 
chroom.
 

Discus – het puristische spotsysteem 
Design: EOOS
Zumtobel biedt met Discus een futuristisch 
spotsysteem dat zich door zijn vlakke, gere-
serveerde vorm ondergeschikt maakt aan de 
architectuur. Het innovatieve koelconcept op-
timaliseert de bouwvorm en verlengt de le-
vensduur van de lamp. De efficiënte Zumtobel 
reflectortechnologie en LED-lampen van 30 
Watt of mini-HIT-lampen maken compacte af-
metingen met een diameter van 125 mm bij 
een hoogte van slechts 28 mm (LED-versie) 
mogelijk. De spots worden vervaardigd in 
drukgegoten aluminium en zijn verkrijgbaar in 
zwart en zilver.

Ciria bedieningspaneel – één voor alles
Design: Matteo Thun
Het bedieningspaneel Luxmate Ciria overtuigt 
door zijn rechtlijnig design met harmonieus 
afgeronde hoeken en een makkelijk te reini-
gen glasoppervlak in zwart of wit. Het design 
van Matteo Thun concentreert zich vooral op 
een eenvoudige menusturing van de bedie-
ningsinterface. Naast het licht kunnen daarbij 
ook alle andere technieken in de ruimte wor-
den gestuurd. De lichtsterkte wordt aange-
past via de centraal geplaatste dimring. Dank-
zij de compacte uitvoering kan Ciria in 
Euro-installatiedozen volgens DIN 0606 wor-
den ingebouwd. 

De prijswinnaars worden van 2 maart tot au-
gustus 2010 in Hannover op de jaarlijkse iF 
design tentoonstelling voorgesteld. 

Persbericht
Dornbirn, februari 2010

Zumtobel producten in de prijzen
iF product design award 2010 voor Ecoos, Ciria en Discus  



B2 I Het Luxmate Ciria bedieningspaneel begeestert door zijn eenvoudige menusturing. Daarbij kan 
Ciria tot 20 lichtstemmingen opslaan en ook andere technieken zoals ventilatie, verwarming of jaloezieën 
aansturen. 

B1 I De direct/indirecte armatuur Ecoos combineert een aantrekkelijk design met een aangenaam ruimtelijk 
effect en een uitstekende lichtkwaliteit.
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B3 I Futuristisch en gereserveerd van design, efficiënt en innovatief van technologie: het Discus spotsy-
steem van Zumtobel.
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B4 I 2.486 producten uit 39 landen hadden zich 
voor de iF product design award 2010 inge-
schreven. 778 producten kregen ook effectief de 
begeerde onderscheiding. 


