LAVIGO. Het beginsel eenvoud.

U2 siehe Umschlag Dokument

“DUURZAAM DESIGN IS DE SYMBIOSE
VAN IDENTITEIT, FUNCTIONALITEIT EN EENVOUD.”
Jürgen Schubert, STRUCTURELAB Architekten

EEN GESPREK MET DE
ARCHITECT JÜRGEN SCHUBERT OVER
HET ONTSTAAN VAN LAVIGO.

Hoe zou u uw werk als
architect beschrijven?
Welke doelen streeft u na?
Ons kantoor staat voor een
gedreven, visionaire en holis
tische opzet van architectuur
en vormgeving. De uitgevoer
de projecten variëren van
kantoorgebouwen, bedrijfs
gebouwen en woningen tot
merkspecifieke, tijdelijke ar
chitectuur en kleinere produc
ten. Het doel is altijd een op
maat gemaakte, duurzame
en onverwisselbare oplossing.
De ontwikkeling van het lichtsysteem LAVIGO is daarbij
een voorbeeld van deze holis
tische aanpak en de daaruit
voortvloeiende positieve
synergieën.

Wat hebben uw ontwerpen
met elkaar gemeen? Is er
een gemeenschappelijke
stijl?
Het verbindende element in
ons werk is enerzijds de ont
wikkeling van zinvolle ruimte
lijke en functionele structuren
en anderzijds een onverwissel
bare, identiteitsbepalende
uiterlijke vorm, ontstaan met
gebruik van innovatieve tech
nologieën en materialen.

van de medewerkers. Het
gaat erom een professionele
werkomgeving en een aange
name atmosfeer te scheppen,
waarin de mens met zijn
individuele behoeften in het
middelpunt staat.

Wat kenmerkt het ontwerp
van een goed bureau-armatuur? Waarin is daarbij de
werkwijze van een architect herkenbaar?
LAVIGO is een consequent
ontwikkeld lichtsysteem “van
Wat fascineert u aan het
architecten voor architecten”.
thema licht?
Licht brengt ruimten tot leven. Bij de ontwikkeling is de
Pas door het samenspel tussen vormgeving van het armatuur
niet geïsoleerd, maar als deel
architectuur en licht krijgen
gebouwen en binnenruimten van een geheel bekeken. Sa
men met de lichttechnische
profiel. De ontwikkeling van
expertise van Waldmann zijn
lichtoplossingen voor werk
in deze samenhang bij het
plekken is daarbij vanuit ons
oogpunt een even fascinerende overleg ook alle parameters
meegenomen met betrekking
als verantwoordelijke taak,
omdat goed licht een grote
invloed heeft op de gezond
heid en het prestatievermogen

tot moderne kantoorconcepten,
inrichtingsscenario’s en meubel
systemen. Het samenspel van
doordacht design, innovatieve
techniek en de inachtneming
van actuele en toekomstige
eisen aan de werkplek is
volgens ons bepalend voor
een goed en vooral duurzaam
design voor bureaulampen.
Waardoor springt LAVIGO
eruit? Wat is het verhaal
achter het design?
We wilden een modulair te
gebruiken armatuur ontwer
pen met een tijdloze, tot de
essentie gereduceerde vorm
die in elke architectonische
context zou passen en die
qua vormgeving perfect zou
integreren met de werkplek
en in het ideale geval ook met
het totale project. Voor het
design betekende dit dat alle
belangrijke onderdelen zijn
afgeleid van de eenvoudige
vorm van de rechthoek met
licht afgeronde hoeken of
erdoor geïnspireerd zijn.

Jürgen Schubert is samen met
Jürgen Gendriesch en
Alexander Prang oprichter en
directeur van STRUCTURELAB
Architekten, Düsseldorf.

Dit zorgt voor een bijzonder
homogeen uiterlijk van lichtkap
en staander.
Ondanks de eenvoud was het
voor ons heel belangrijk dat
het armatuur een lichte en ele
gante lichtkap met een duide
lijke vormgeving zou hebben.
De lichtkap wordt gekenmerkt
door een bijzonder plat ont
werp en doet met zijn recht
lijnige profieldoorsnede denken
aan een zwevende buis. De
decoratieve horizontale voeg
benadrukt de lichtkap nog
eens extra en verwijst naar de
lichtverdeling en de mogelijke
omschakeling tussen direct en
indirect licht. Zichtbare bedie
ningselementen zoals schake
laar en lichtsensor zijn in het
oppervlak geïntegreerd en
zorgen door hun intuïtieve
bediening voor een groot ge
bruikscomfort.
Een andere karakteristieke
eigenschap van LAVIGO is
dat de lichtkap op een uiteinde
van de staander is bevestigd

en daar zwevend uitsteekt.
Dat heeft naast positieve ef
fecten qua functionaliteit en
vormgeving ook voordelen
met betrekking tot de modulari
teit van het systeem. Zo kan het
armatuur heel eenvoudig aan
willekeurige bureauconfigura
ties, zoals enkele, dubbele en
bench-werkplekken, worden
aangepast.

waren naar het perfecte en
efficiënte licht voor de werk
plek.

Hoe gaat uw reis in de
wereld van het bureauarmatuurdesign nu verder?
Wat is uw visie?
Het design van bureau-arma
turen ontwikkelt zich over
eenkomstig de beschikbare
lichttechniek. Nieuwe tech
Bij de ontwikkeling van LAVIGO nologieën zoals LED, OLED,
waren wij en Waldmann geïn enz. maken steeds plattere
teresseerd in een lichttechnisch lichtkappen mogelijk met een
steeds kleiner aandeel aan
optimale oplossing. Daarbij
benodigde techniek. In de
speelde de expertise van
Waldmann op het gebied van toekomst zal het ontwerp
lichttechniek een beslissende steeds minder worden be
paald door de ruimte die
rol. We hebben talrijke test
modellen, lichtsimulaties en wordt ingenomen door de
lichttechnische onderdelen.
optimalisaties uitgevoerd –
Onze visie gaat in de richting
waarbij we steeds op zoek
van lichte, zwevende “arma
tuurmodules” met een
minimalistisch design, een
modulaire opbouw en een
onopvallende bevestiging,

waarschijnlijk ook multifunctioneel door de integratie van
andere componenten en
media op het gebied van
akoestiek of sensortechnolo
gie. Daarbij zullen ook de
lichttechnische aspecten die
de omgevingskwaliteit en
het welzijn van de medewer
kers bevorderen steeds
belangrijker worden.

LAVIGO

MINIMALISTISCHE VORMENTAAL, MAXIMALE
FUNCTIONALITEIT. ZO ZORGT LAVIGO VOOR PERFECT
EN EFFICIËNT LICHT OP DE WERKPLEK.

Juist eenvoudige vormen blijken onafhankelijk van modegrillen en behouden ook morgen nog hun
geldigheid. Daarom is de vormgeving van het staande LED-armatuur LAVIGO consequent beperkt tot
de rechthoek. In een ontwerp van STRUCTURELAB Architekten Düsseldorf verbindt LAVIGO klassiek
design met innovatieve technologie.
De vlakke lichtkap met de decoratieve horizontale voeg straalt elegantie en helderheid uit. De heldere en
minimalistische vormgeving verleent het licht een homogeen totaalbeeld. Dit maakt LAVIGO compatibel
met een groot aantal meubelsystemen; en het ideale armatuur voor het moderne kantoor.
LAVIGO is verkrijgbaar in drie vermogensniveau’s en met verschillende bevestigings- en modelvarianten,
zodat aan uiteenlopende eisen voor interieur- en werkplekontwerp kan worden voldaan. De integreerbare
PULSE daglicht- en aanwezigheidssensor garandeert een optimaal energieverbruik. Daarnaast maakt
het optionele PULSE TALK de draadloze communicatie tussen meerdere armaturen mogelijk, waarmee de
vorming van lichteilanden voorkomen wordt. De biodynamische uitvoering PULSE VTL simuleert het
natuurlijke daglicht en heeft daardoor een positieve invloed op de mensen.
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LAVIGO
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Een slanke rechthoek. Meer
was niet nodig om een karak
teristiek en volstrekt uniek
design te scheppen. Deze
consequente beperking in de
vormgeving geeft LAVIGO
een homogeen totaalbeeld
“als uit één blok”.
De lichtkap valt op door de
extreem platte vorm. Vrij in
de ruimte hangend geeft hij
het armatuur een lichte en
zwevende elegantie. Extra
profiel krijgt de lichtkap door
de centrale horizontaal lopen
de decoratieve voeg: deze
verwijst naar de dubbele
functie van het armatuur,
direct licht op het bureau,
indirect licht voor de ruimte.

De voor- en achterkant van
LAVIGO onderscheiden zich
alleen door de staander, die
uiteraard met de lichtkap is
gecombineerd tot een harmonische eenheid. In serie
geplaatst zorgen zo ook
meerdere armaturen voor
een uniform beeld.

LAVIGO
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LAVIGO
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LAVIGO

Het slanke minimalistische
uiterlijk van LAVIGO wordt
evenmin verstoord door de
bedieningselementen. Vlak in
de staander geïntegreerd
bevindt zich de schakelaar,
die op optimale hoogte is
gemonteerd – zowel voor
staande als voor zittende
gebruikers. LAVIGO is heel
intuïtief te bedienen. Daarbij
zijn het directe en het indirecte
aandeel individueel regelbaar.

Een hoog gebruiksgemak, dat
de efficiëntie op de werkplek
bevordert. Door de subtiel
afgeronde zijkanten en hoeken
wordt een te grote optische
strengheid vermeden, terwijl
het ook een aangename
ervaring wordt om de LAVIGO
aan te raken.

Indirect
Direct

Direct en indirect licht zijn
apart te schakelen en te dimmen.
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LAVIGO

Integratie als principe:
bij de ontwikkeling van LAVIGO
is rekening gehouden met alle
aspecten van moderne kantoor
concepten, meubelsystemen
en inrichtingsscenario’s.
Daarvan getuigen ook de vari
anten met twee lichtkappen:
met een centraal geplaatste
LAVIGO TWIN-T kunnen
maximaal vier werkplekken
worden verlicht.

Aan de zijkant geplaatst kan
de LAVIGO TWIN-U twee
tegenover elkaar geplaatste
bureaus van licht voorzien.
Daarbij is het model zo ge
maakt dat ook bij scheidings
wanden met opbergvakken
boven het bureaublad geen
schaduwen ontstaan.

Scheidings
wand

De LAVIGO TWIN-T verlicht tot
vier werkplekken.

De LAVIGO TWIN-U voorkomt
schaduwvorming bij scheidingswanden.
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LAVIGO

Met drie vermogensniveaus
(49, 75 en 109 W) past de
LAVIGO zich aan alle verschil
lende lichttechnische eisen
aan. Alle varianten leveren een
extreem hoge lichtopbrengst
van veel meer dan 100 lumen /
watt. Dankzij nieuwe en
krachtige LED-modules levert
LAVIGO een hoger indirect
lichtaandeel dan vergelijkbare
armaturen. Daardoor is minder
direct licht nodig, ontstaat een
gelijkmatiger basisverlichting
en is het licht aangenamer
voor de ogen. Daarnaast
wordt voor het aandeel direct

Indirect
Direct

LAVIGO levert een
groter aandeel aan indirect
licht dan vergelijkbare lampen.

licht gebruik gemaakt van
lichtversterkende CDP-micro
prisma’s met Light Forming-
technologie, wat voor een
optimale ontspiegeling zorgt.
Ideaal dus voor geconcentreerd
en efficiënt werken. LAVIGO
kan ook worden toegepast
in combinatie met intelligente
lichtmanagementsystemen
van Waldmann (zie p. 29 tot
31). De daarvoor benodigde
sensor is in de onderkant van
de lichtkap geïntegreerd.
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LAVIGO met één lichtkap.

Kleurencombinatie 1
voet, staander: wit
lichtkap: wit
kopse kanten lichtkap:
	
kiezelgrijs
Kleurencombinatie 2
voet, staander: zilver
lichtkap: wit
kopse kanten lichtkap:
	
zilver

LAVIGO TWIN-T
met twee lichtkappen.

Kleurencombinatie 1
voet, staander: wit
lichtkap: wit
kopse kanten lichtkap:
	
kiezelgrijs
Kleurencombinatie 2
voet, staander: zilver
lichtkap: wit
kopse kanten lichtkap:
	
zilver

LAVIGO TWIN-U
met twee lichtkappen.

Kleurencombinatie 1
voet, staander: wit
lichtkap: wit
kopse kanten lichtkap: kie
	
zelgrijs
Kleurencombinatie 2
voet, staander: zilver
lichtkap: wit
kopse kanten lichtkap:
	
zilver

LAVIGO

Voor plaatsing aan zijkant, afhankelijk van het vermogen
geschikt voor één of twee werkplekken.

Voor centrale plaatsing,
geschikt voor maximaal vier werkplekken.

Voor plaatsing aan zijkant,
geschikt voor twee werkplekken
met scheidingswand.
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LAVIGO

INTELLIGENTE LICHTOPLOSSINGEN
VOOR HET KANTOOR: LAVIGO IN COMBINATIE MET
LICHTMANAGEMENTSYSTEMEN VAN WALDMANN.

LAVIGO is op zichzelf al efficiënt in het gebruik, maar u kunt nog meer energie besparen door de armaturen
te combineren met een Waldmann lichtmanagementsysteem. Met de klassieke aanwezigheidssensor
PULSE PIR wordt met passief-infrarode bewegingssensoren een betrouwbare aanwezigheidsdetectie bereikt.
De zeer gevoelige sensor PULSE HFMD registreert binnen een vastgelegd gebied zelfs de kleinste bewe
gingen. Een gevoelige sensor regelt de lichtafgifte van de lichtbronnen overeenkomstig het daglichtniveau.
Hierdoor kan het stroomverbruik van individuele lichtbronnen ten opzichte van het geïnstalleerde vermogen
tot wel 50 % dalen. Andere besparingsmogelijkheden worden geboden door de communicatie met andere
installaties (schaduw, verwarming, ventilatie en airco) via PULSE KNX- of PULSE LON-componenten.
PULSE TALK zorgt voor een prettig verlichtingsscenario zonder “lichteilanden”. Met de innovatieve draad
loze module kunnen meerdere armaturen in groepen met elkaar communiceren, op de aanwezigheid van
personen reageren en de verlichting daarop aanpassen. Het resultaat: een aangenamere werkomgeving
en betere prestaties. Daarnaast kan LAVIGO de aanwezigheidsinformatie die het armatuur van PULSE PIR
of PULSE HFMD ontvangt, via de gebouwautomatisering ook aan andere systemen doorgeven. Op
deze wijze maakt het armatuur deel uit van een intelligent gebouw.
Biodynamisch licht wo rdt door de Waldmann-groep al jaren met succes ingezet in de verpleging. Met
PULSE VTL ontsluit Waldmann dit biologisch werkzame lichtmanagement voor de werkplek. Het systeem
werkt ’s ochtends stimulerend, net als daglicht, en het zorgt de hele dag op natuurlijke wijze voor meer
welbevinden en prestatievermogen.
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PULSE VTL

PULSE TALK

Biodynamisch licht voor het moderne kantoor

Innovatieve draadloze module

 eeds 10 jaar met succes ingezet bij de senioren
R
verzorging.

Onderlinge communicatie tussen meerdere armaturen

Ondersteunt de werking van natuurlijk licht in binnen
ruimten

Een compacte module, eenvoudig te installeren,
te programmeren en te bedienen

Simuleert natuurlijk licht overeenkomstig het tijdstip
van de dag

Voor een aangenamere werkomgeving en betere
prestaties

Werkt ’s ochtends stimulerend en zorgt voor meer
prestatievermogen en welbevinden

Te combineren met PULSE VTL, PULSE HFMD en
PULSE PIR

Aangenaam verlichtingsscenario zonder lichteilanden

Te combineren met PULSE TALK en PULSE HFMD

De “interne klok” van het
menselijk lichaam bepaalt de
slaap- en waakfasen, maar
ook hartslag, bloeddruk en
stemming. Dit ritme van bio
logische processen wordt in
grote mate door licht aange
stuurd en ondersteund. In
kantoorruimten die onvol
doende daglicht ontvangen,
zorgt het lichtmanagement
systeem PULSE VTL voor
een natuurlijke lichtwerking.
Het systeem simuleert de

verlichtingssterkte en de kleur
van het daglicht en ondersteunt
zo het biologische ritme op
een natuurlijke wijze. Dit heeft
een positief effect op het
welbevinden en het prestatie
vermogen op de werkplek,
zonder te manipuleren.

Als gevolg van de wisselende
aanwezigheid van medewerkers
op kantoren met presentie- en
daglichtafhankelijk geregelde
armaturen kunnen zogeheten
lichteilanden ontstaan: het eigen
bureau is verlicht, terwijl de
rest van de ruimte donker is.
Dit wordt vermeden met de
innovatieve draadloze module
PULSE TALK. Hiermee kunnen
verschillende armaturen aan
gebieden en groepen toege
wezen worden en met elkaar
communiceren. Als een arma
tuur een groepsaanwezigheid

registreert, geeft hij deze in
formatie door aan de andere
groepsleden.
Deze verlichten vervolgens
de directe bureauomgeving
op een aangenaam basis
niveau. Meer gebruikers
comfort bij minder inspanning:
de draadloze module kan met
een paar eenvoudige hande
lingen ook achteraf worden
ingebouwd.

LAVIGO

PULSE PIR

PULSE HFMD
Innovatieve, zeer gevoelige aanwezigheids- en daglicht
sensortechnologie over meerdere kanalen
Zelfs kleine bewegingen worden geregistreerd
Temperatuuronafhankelijke werking
Lichtafgifte wordt geregeld overeenkomstig het
daglichtniveau
Daling van het stroomverbruik van individuele armaturen
tot 50 %

Klassieke aanwezigheids- en daglichtsensortechnologie
Temperatuurafhankelijke werking op passief-infraroodbasis
Armaturen schakelen alleen in bij aanwezigheid of bij
onvoldoende daglicht
Tot 50 % energiebesparing mogelijk
Te combineren met PULSE TALK

Te combineren met PULSE VTL en PULSE TALK

Uniek is de door Waldmann
ontwikkelde sensortechnologie
PULSE HFMD (High Frequency
Motion Detector). Dit innova
tieve en zeer gevoelige sys
teem registreert binnen een
vastgelegd gebied zelfs de
kleinste bewegingen. Op basis
daarvan worden de armaturen
ingeschakeld als iemand de
ruimte betreedt, en worden
ze automatisch weer uitge
schakeld.
Tevens wordt de lichtafgifte
geregeld aan de hand van het
daglichtniveau. Op deze manier
kan het stroomverbruik van

individuele armaturen ten op
zichte van het geïnstalleerde
vermogen tot wel 50 % dalen.
PULSE HFMD werkt tempe
ratuuronafhankelijk, analyseert
een groter gebied en merkt
de aanwezigheid ook op
als grotere bewegingen gedu
rende een bepaalde periode
uitblijven.

De aanwezigheids- en
daglichtsensortechnologie
PULSE PIR werkt tempera
tuurafhankelijk. Met passiefinfrarode bewegingssensoren
wordt binnen een vastgelegd
gebied betrouwbaar de
aanwezigheid van personen
gedetecteerd. Als gevolg
daarvan worden de armaturen
alleen ingeschakeld als de
sensor aanwezigheid in de
ruimte registreert of als er

onvoldoende daglicht is. Met
behulp van deze intelligente
technologie is een aanzienlijke
energiebesparing mogelijk.
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LAVIGO

372 x LED

288 x LED

240 x LED

ca. 12.000 lm

ca. 8.000 lm

ca. 5.000 lm

4.000 K

4.000 K

4.000 K

LICHTBRONNEN
LICHTSTROOM
LICHTKLEUR
LICHTVERDELING

cd/klm

cd/klm

cd/klm

Aandeel direct licht

> 10 %

> 20 %

> 30 %

Direct / indirect licht

•

•

•

Oppervlak lichtberekening groot
bijv. bureau

Oppervlak lichtberekening groot
bijv. bureau

Oppervlak lichtberekening normaal
bijv. visuele taak

Hoge lichtkwaliteit
Zekerheid bij interieurontwerp

Hoge lichtkwaliteit

Hoge energie-efficiëntie

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•
•
•

•
•
•



•

•

•

•
•

•
•

•
•

A+

A+

A+

ca. 109 W

ca. 75 W

ca. 49 W

gescheiden instelbaar

TOEPASSING

VEREISTEN

ANTIVERBLINDING
CDP-microprisma’s
UGR < 16 (LiTG referentieruimte 4H / 8H)
Lichtdichtheid ≤ 3000 cd / m²

1)

PLAATS BEDIENING
In staander (zittend bereikbaar)
In de lichtkap
LICHTMANAGEMENT
PULSE dimbaar
PULSE PIR
PULSE HFMD
PULSE KNX
PULSE LON
Compatibel met PULSE TALK

•





PULSE VTL
ENERGIE-EFFICIËNTIE
Minergie-module lichtbronnen
Lichtopbrengst > 100 lm  /  W
Energie-efficiëntieklasse armatuur
Systeemvermogen (standaard)

 op aanvraag
1)

DIN-EN 12464-1: 2011 beeldscherm met positieve polariteit, gebruikelijke eis voor bijvoorbeeld Office-toepassingen
Technische wijzigingen voorbehouden

TECHNISCH OVERZICHT LAVIGO

LAVIGO PULSE VTL

576 x LED

480 x LED

300 x LED

ca. 16.000 lm

ca. 10.000 lm

ca. 12.000 lm

4.000 K

4.000 K

4.000 K direct
2.700 K – 6.500 K indirect

cd/klm

cd/klm

cd/klm

> 20 %

> 30 %

> 10 %

•

•

•

Oppervlak lichtberekening groot
bijv. bureau

Oppervlak lichtberekening normaal
bijv. visuele taak

Oppervlak lichtberekening normaal
bijv. visuele taak

Hoge lichtkwaliteit

Beperking schaduwen bij toepassing
van scheidingswanden

Activering
Welbevinden

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

A+

A+

A+

ca. 150 W

ca. 98 W

ca. 120 W

•

•

PULSE: 	Waldmann lichtmanagementsysteem met PULSE-besturing. Alle op PULSE gebaseerde systemen hebben de volgende functies: intelligent bedieningselement, automatische opslag
laatste schakel- en dimtoestand, extern schakelen (geschakeld stopcontact) mogelijk. Stand-by vermogen < 0,4 W
PULSE PIR:
Passief-infrarood sensorsysteem met aanwezigheids- en daglichtregeling, stand-by vermogen < 0,4 W
PULSE HFMD: Meerkanaals hoogfrequent sensorsysteem met aanwezigheids- en daglichtregeling, stand-by vermogen < 0,6 W
PULSE KNX: 	Communicerend armatuur met ingebouwd KNX / EIB-element volgens IEC 14543, inclusief PULSE PIR- of PULSE HFMD-sensorsysteem
PULSE LON: Communicerend armatuur met ingebouwd LON-element volgens EN 14908, inclusief PULSE PIR- of PULSE HFMD-sensorsysteem
PULSE TALK: Achteraf in te bouwen EnOcean draadloze module ter voorkoming van lichteilanden en voor een open, communicerend systeem
PULSE VTL: Simulatie van het verloop van verlichtingssterkte en lichtkleur van daglicht
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HET BEGINT MET EFFICIËNTIE,
HET EINDIGT MET DUURZAAMHEID:
OPLOSSINGEN VAN WALDMANN.

Een efficiënte omgang met
onze hulpbronnen, verant
woord plannen en bouwen zijn
tegenwoordig onvermijdelijk.
Tegelijkertijd wordt “Office
Efficiency” steeds belangrijker.
Dit betekent dat de kosten
omlaag moeten en de produc
tiviteit omhoog. Licht speelt
daarbij een belangrijke rol: het
verbruikt energie en beïnvloedt
het prestatievermogen van de
gebruikers. Daarom biedt
“groene” verlichting ongekende
mogelijkheden om hulpbronnen
en energie te sparen.
Aan deze trends levert
Waldmann met een voort
durend verder ontwikkeld
lichtconcept een essentiële
bijdrage. Waldmann hecht
veel belang aan milieuvrien
delijke materialen en pro
cessen. Alle producten zijn
gericht op een efficiënt energie
gebruik. Een 12 maanden
durend onderzoek door
ThyssenKrupp Real Estate,
de Hogeschool Rosenheim

en Waldmann toont aan dat
armaturen met daglicht- en
aanwezigheidssensoren tot
50 % energie kunnen bespa
ren.
Daarnaast worden bij
Waldmann alle oplossingen
gedurende hun gehele leven
scyclus, vanaf de ontwikkeling
tot het weggooien, belicht.
Altijd met het doel om met
een holistische benadering
te zorgen voor de balans
tussen energie-efficiëntie en
lichtcomfort. Tevens neemt
Waldmann actief deel aan de
ontwikkeling van duurzaam
heidsnormen voor gebouwen
en daarvoor geschikte pro
ducten – beloond met de
duurzaamheidsmedaille van
de Duitse organisatie voor
duurzaam bouwen DGNB.

Waldmann ondersteunt u met:
Direct en persoonlijk advies
Conceptadvies
Verlichtingsplannen
Rendementsanalyse
Bemonstering
Individuele financiering
Projectmanagement
Montage
Koppeling aan systemen voor lichtmanagement en
gebouwautomatisering (DALI, LON, KNX, FUNK)
Reiniging en onderhoud

Meer informatie:
info@ waldmann.com
www.waldmann.com

ITALIË
Waldmann Illuminotecnica S.r.l.
Via della Pace, 18 A
20098 San Giuliano Milanese (MI)
ITALIË
Telefoon +39 02 98 24 90 24
Telefax +39 02 98 24 63 78
www.waldmann.com
info-it@waldmann.com
NEDERLAND
Waldmann BV
Lingewei 19
4004 LK Tiel
NEDERLAND
Telefoon +31 344 631019
Telefax +31 344 627856
www.waldmann.com
info-nl@waldmann.com
OOSTENRIJK
Waldmann Lichttechnik Ges.m.b.H.
Gewerbepark Wagram 7
4061 Pasching/Linz
OOSTENRIJK
Telefoon +43 7229 67400
Telefax +43 7229 67444
www.waldmann.com
info-at@waldmann.com

CHINA
Waldmann Lighting (Shanghai) Co., Ltd.
Part A11a, No. Five Normative Workshop
199 Changjian Road, Baoshan
Shanghai, P.R.C. 200949
CHINA
Telefoon +86 21 5169 1799
Telefax +86 21 3385 0032
www.waldmann.com
info@waldmann.com.cn
SINGAPORE
Waldmann Lighting Singapore Pte. Ltd.
22 Cross Street, #02-50/51
South Bridge Court
SINGAPORE 048421
SINGAPORE
Telefoon +65 6275 8300
Telefax +65 6275 8377
www.waldmann.com
sales-sg@waldmann.com
INDIA
Waldmann Lighting Pvt. Ltd.
Plot No. 52
Udyog Vihar
Phase-VI, Sector-37
GURGAON-122001, Haryana
INDIA
Telefoon +91 124 412 1600
Telefax +91 124 412 1611
www.waldmann.com
sales-in@waldmann.com
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FRANKRIJK
Waldmann Eclairage S.A.S.
Zone Industrielle
Rue de l‘Embranchement
67116 REICHSTETT
FRANKRIJK
Telefoon +33 3 88 20 95 88
Telefax +33 3 88 20 95 68
www.waldmann.com
info-fr@waldmann.com

Verenigde Staten
Waldmann Lighting Company
9, W. Century Drive
Wheeling, Illinois 60090
Verenigde Staten
Telefoon +1 847 520 1060
Telefax +1 847 520 1730
www.waldmannlighting.com
waldmann@waldmannlighting.com

ZWEDEN
Waldmann Ljusteknik AB
Skebokvarnsvägen 370
124 50 Bandhagen
ZWEDEN
Telefoon +46 8 990 350
Telefax +46 8 991 609
www.waldmann.com
info-se@waldmann.com
ZWITSERLAND
Waldmann Lichttechnik GmbH
Benkenstrasse 57
5024 Küttigen
ZWITSERLAND
Telefoon +41 62 839 1212
Telefax +41 62 839 1299
www.waldmann.com
info-ch@waldmann.com
Verenigd Koninkrijk
Waldmann Lighting Ltd.
7 Millfield House
Croxley Green Business Park
Watford WD18 8YX
Verenigd Koninkrijk
Telefoon +44 1923 800030
Telefax +44 1923 800016
www.waldmann.com
info-uk@waldmann.com

www.waldmann.com

NLD

HOOFDKANTOOR DUITSLAND
Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Postfach 50 62
78057 Villingen-Schwenningen
DUITSLAND
Telefoon +49 7720 601-0
Telefoon +49 7720 601-100 (Afdeling)
Telefax +49 7720 601-290
www.waldmann.com
sales.germany@waldmann.com

