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Lokken
met licht
Morpheus in Utrecht is sinds
kort uitgerust met een volledig
nieuwe verlichting. De door
fabrikant Megaman geleverde
LED-oplossingen bieden de
beddenspeciaalzaak tal van
voordelen. “Energiebesparing gaat
hand in hand met een prachtig
dramatisch lichteffect”, meldt Rolf
Ibsen van Megaman. Reportage over
een bijzonder project. Auteur: HenkJan Hoekjen.
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orpheus is al generaties lang een
bekend adres als het
gaat om het kopen van een
goed bed en alles wat daarbij
komt kijken. In 1948 werd op
bescheiden wijze in Hilversum begonnen, ook toen al
onder de naam Morpheus
(in de Griekse mythologie de
droomgod). De filosofie van
toen – het geven van een
goed advies, aangepast aan
de individuele slaapwensen
en mogelijkheden van de
klant – is nog steeds de drijvende gedachte achter Morpheus Slaapvoorlichters. En
dat moet natuurlijk gebeuren
in een zo prettig mogelijke
sfeer. Niet vreemd dus, dat bij
het vervangen van de verlichting van de Morpheus-vestiging in Utrecht hoge eisen
werden gesteld aan de toe te
passen lichttechnologie.
David Minco van Morpheus:
“We proberen onze showrooms zo toegankelijk en
sfeervol mogelijk te maken voor een brede groep
klanten. Het is ons doel om
inspirerende en gastvrije
settings te creëren, die de
mogelijkheden van slaap- en
gastenkamers optimaal voor
het voetlicht brengen.” Topverlichting is hierbij natuurlijk
van groot belang. Want een
interieur kan alleen daad-
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werkelijk uitblinken wanneer
de verlichting optimaal is.
Daarom werd de elektrotechnisch groothandel Rexel gevraagd op zoek te gaan naar
een verlichtingsoplossing die
enkele belangrijke voorwaarden in zich verenigde. Minco:
“We wilden dat de nieuwe
verlichting de warmte en de
sfeer van het interieur zou
benadrukken. Tegelijkertijd
wilden we de impact van de
UV-straling op de getoonde
stoffen zo minimaal mogelijk
houden, om verkleuring te
voorkomen.”
Een oplossing voor dit ingewikkelde vraagstuk werd
gevonden in LED AR111
reflector-serie van Megaman.
“Deze productlijn is uitgerust
met onze Thermal Conductive
Highway-technologie (THC)”,
legt Rolf Ibsen uit namens
de lichtfabrikant. “TCH zorgt
ervoor dat de gebruikte
lichtbronnen een uitstekende
koeling, lichtopbrengst en
lichtoutput hebben. Deze
oplossing is ideaal voor gebruik in retail-omgevingen,
omdat de gekozen producten
een uitstekende kleurweergave hebben van Ra 92 en
bovendien geen UV-licht
Morpheus in Utrecht is sinds kort
uitgerust met een volledig nieuwe
verlichting.
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 De inspanningen van Megaman
hebben een prachtig resultaat
opgeleverd.

uitstralen.” Bovendien werd
met de in Utrecht gerealiseerde oplossing een forse
energiebesparing gerealiseerd. “De hoge kwaliteit en
de energie-efficiëntie van de
toegepaste producten leidt
ertoe, dat Morpheus over
de gehele levensduur van
het verlichtingssysteem naar
verwachting 92.190 euro zal
besparen.” De uitstoot van
CO2 wordt volgens Megaman
gereduceerd met maar liefst
123,270 kilogram.
In totaal werden in de
Utrechtse vestiging van Morpheus meer dan 200 Megaman LED AR111 11 Watt G53
24° 2.800 Kelvin reflectoren
toegepast. Deze vervingen de
bestaande 50 Watt halogeen
lichtbronnen. “Omdat onze
LED AR111-serie gebruikt kan
worden in combinatie met
het merendeel van de AC/
DC12 Volt halogeen-transformatoren was het installeren
van de nieuwe oplossing heel
eenvoudig”, vertelt Ibsen.
“Het installatieteam kon de
installatietijd minimaliseren

door de simpelweg de lichtbronnen te vervangen en
gebruik te maken van de bestaande transformatoren.”
De inspanningen van Megaman hebben een prachtig
resultaat opgeleverd. “Een
deel van de showroom bestaat uit zwarte wanden. Het
verlichten van een interieur
met zo’n extreem contrast
tussen donkere en lichte oppervlakken kan problemen
opleveren. Maar dankzij de
unieke axiale geometrie van
onze THC-technologie en
LED-reflectoren is het ons
gelukt hinderlijke verblinding
of schaduwen in het Morpheus-interieur te voorkomen.” Dankzij de keuze voor
een warme lichtkleur is een
aantrekkelijke sfeer gecreëerd
die – zo hoopt Morpheus –
klanten de winkel in lokt. Rolf
Ibsen van Megaman heeft
hier alle vertrouwen in: “De
excellente kleurweergave en
lichtintensiteit van onze LED
AR111 lichtbronnen creëren
bij Morpeus een uitnodigend
licht, dat klanten verleidt om
de producten van dichtbij te
bekijken.”
www.megaman.nl

 De LED AR111 lichtbronnen
creëren bij Morpeus een
uitnodigend licht.
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