
Vaktijdschrift over projectinrichting en (interieur)architectuur 
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Nieuwe variant
De stoel Kinesit werd 
door Arper reeds 
gepresenteerd tijdens 
de Orgatec van 2014. 
Maar op de aanstaande 
Salone del Mobile, 
eind maart, presenteert 
het bedrijf een nieuwe 
variant. De Kinesit wordt 
in Milaan gepresenteerd 
met 2D-aanpasbare 
armleuningen.

Kinestit is de eerste 
bureaustoel van Arper die 
voldoet aan de geldende 
normen op dit gebied. 
“Mimimalistisch design is 
gecombineerd met volle-
dige aanpassingsmogelijk-
heden, zodat elke gebruiker 
comfortabel zit, ook bij 
intensief gebruik”, aldus de 
fabrikant. De stoel is onder 
meer uitgerust met een 
synchroon-mechanisme, 
zithoogteverstelling en een 
lendesteun. En natuurlijk 

kan de stoel in een brede 
range van kleur- en mate-
riaalmogelijkheden gele-
verd worden. “Hierdoor is 
de Kinesit toepasbaar in 
uiteenlopende interieurs”, 
aldus de woordvoerder.

www.arper.com

Oersterke meubelstoffen

Kleurrijk en oersterk. Dat 
geldt volgens Vescom voor 
de nieuwe meubelstoffen 
Acton, Rolla en Dikson. De 
producten zijn ontwikkeld en 
geproduceerd in Vescoms 
eigen weverij. “De hoge 
slijtvastheid zorgt ervoor dat 
de nieuwe meubelstoffen 
zeer geschikt zijn voor 
intensief projectgebruik.”

Acton is volgens het 
bedrijf een ‘must have’ 

voor de kantorenmarkt. 
Rolla is een meubelstof 
met een uitgesproken en 
architectonisch karakter. 
En Dikson is een rijke 
chenille melange met een 
softe touch. “Dikson is 
de kameleon die perfect 
mengt met de rest van 
het interieur”, besluit de 
woordvoerder.

www.vescom.nl

Hybride lenzen voor 
optimaal lichtbeeld

De van origine Duitse lichtfabrikant Megaman introduceert 
DBT Marco-armaturen. Het betreft drie fase EU Track-
armaturen, bedoeld voor het voor optimaal uitlichten van 
objecten. “DBT is een unieke gepatenteerde techniek 
voor LED-armaturen en LED-lichtbronnen van Megaman”, 
aldus een woordvoerder. 

Marco-armaturen met DBT 
hebben een variabele 
bundelbreedte. Met één 
druk op de lens verandert 
de bundelbreedte van 
Spot naar Flood. “Verstand 
van verlichting is onnodig, 
want u ziet meteen wat 
het resultaat is”, stelt het 
bedrijf. “Het is onnodig 
extra spots te kopen om 
over andere bundelbreedtes 
te beschikken. De DBT-
functie is genoeg. Dat 
betekent minder aanschaf- 
en voorraadkosten, meer 
gemak en een beter 
verlichtingresultaat met 
optimale fl exibiliteit, ook 
in het ontwerp van het 
lichtplan.”

De DBT-techniek is 
gepatenteerd door 

Megaman. Met slechts 
een vinger wordt de 
gewenste exacte lichthoek 
gekozen. Bij Spot betreft 
het 24 graden voor perfecte 
accentverlichting; bij Flood 
biedt het armatuur een 
lichthoek van 45 graden 
voor algemene verlichting. 
“De lichthoek-instelling kan 
ook na installatie in één 
drukbeweging door de 
gebruiker omgeschakeld 
worden van Flood naar 
Spot en omgekeerd. Dat 
is ideaal in bijvoorveeld 
winkels, musea, galeries en 
horeca.” 

Marco-armaturen met DBT hebben 

een variabele bundelbreedte.

De lichthoek-instelling kan ook na 

installatie in één drukbeweging 

door de gebruiker omgeschakeld 

worden van Flood naar Spot en 

omgekeerd.

De Marco DBT-armaturen 
zijn voorts uitgerust met de 
Dim to Warm-techniek van 
Megaman. “Dit betekent 
optimaal dimmen met de 
vertrouwde warme gezellige 
kleurverandering van het 
licht.” Bij Dim to Warm 
verandert de lichtkleur 
naarmate er verder wordt 
gedimd. Het licht wordt 
steeds warmer van kleur. 
De lichtkleur varieert 
daarmee van 3.000 tot 
1.800 Kelvin en gedraagt 
zich als de klassieke gloei- 
en halogeenlamp. Het 
dimmen gebeurt traploos 
van 10 tot 100 procent, 
zonder vertragingen. “De 
verwezenlijking van uw 
eigen verlichtingsatmosfeer 

De Dim to Warm-techniek betekent optimaal dimmen met de vertrouwde 
warme gezellige kleurverandering van het licht.

Smart Urban oplossingen, connectiviteit 
en eenvoudige processen. Maak uw ge-
bouwen volledig geschikt voor intelligente 
infrastructuren en een toekomstgericht 
energiebeheer. De fabrikanten op de 
Light + Building zorgen dat u weer hele-
maal bij bent.

Connecting. Pioneering. Fascinating.

info@netherlands.messefrankfurt.com
Tel. +31 (0) 70 262 90 71

Techniek  
die verbindt.

8 t/m 13. 3. 2020 
Frankfurt am Main 20
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met de vertrouwde warme 
kleur is daarmee binnen 
bereik.” 

Megaman toont het 
gepatenteerde DBT Marco-
armatuur onder meer op de 
beurs Euroshop op Stand 
B12 in Hal 9. De beurs 
wordt gehouden van 16 
tot en met 20 februari in 
Düsseldorf.

www.megaman.nl
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