
B ezoekers van het 
prestigieuze Kulm Ho-
tel in St. Moritz wor-

den sinds kort onthaald met 
een schitterende lichtsitua-
tie. In het gehele hotel werd 
recentelijk namelijk ‘Dim to 
Warm’ LED-verlichting van 
fabrikant Megaman geïnstal-
leerd. Het hotel bespaart 
hiermee aanzienlijk op de 
energiekosten. Innovatie zit 
in de genen van het hotel. 
Zo investeerde het al in 
1864(!) als een van de eerste 
hotels ter wereld in hydrauli-
sche liften en in een verwar-
mingssysteem dat op warme 
lucht draaide. Terug naar 
de tegenwoordige tijd: niet 

alleen bespaart Kulm Hotel 
substantieel met de LED-
verlichting van Megaman, 
ook voldoet het hiermee 
aan de hoogste verlichtings-
standaard voor de komende 
jaren. Toch is LED-verlichting 
iets wat men misschien niet 
direct zou verwachten in zo’n 
oud, traditioneel pand. Het 
hotel is weliswaar gemoder-
niseerd om de ultieme luxe 
te kunnen garanderen, maar 
de originele bouwstijl is 
duidelijk zichtbaar gebleven, 
inclusief de wijde deuren 
waardoor de gasten van 
destijds arriveerden met hun 
door de sneeuw voortge-
trokken paardensleden. 

De klassieke uitstraling van 
het hotel is juist wat mensen 
aantrekt. De prachtige entree, 
de lobby, alles heeft een sfeer 
van vroeger. Om te zorgen 
dat de nieuwe verlichting ge-
heel zou passen in de bijzon-
dere sfeer van het hotel heeft 
Megaman eerst een uitge-
breide testfase te doorlopen 
met de nieuwe verlichting. 
Kurt Buchegger, technisch 
consultant van Megaman, be-
dacht dat een ‘Dim to Warm’ 
LED-oplossing het beste zou 
zijn voor dit historische ge-
bouw. Het was voor het hotel 
immers heel belangrijk dat 
de warme, traditionele sfeer 
gewaarborgd bleef. 

Kurt Buchegger licht toe: “Als 
men de originele verlichting 
door LED gaat vervangen in 
zo’n traditioneel project, is 
het natuurlijk vanzelfspre-
kend om testopstellingen te 
maken om staf, gasten en 
eigenaren te laten ervaren 
dat het lichtbeeld en de 
uitstraling worden zoals ze 
waren.” 
Na het zeer positief afsluiten 
van de testperiode is direct 
de opdracht verstrekt om de 
gehele hotelverlichting te 
moderniseren. Na de tran-
sitie zorgen de meer dan 
tweeduizend lichtpunten 
ervoor dat het Kulm Hotel 
St. Moritz perfect verlicht is. 

Traditioneel hotel omarmt    LED-verlichting
Boven het meer van St. Moritz, Zwitserland staat 
een magnifi ek vijf sterren-hotel: het Kulm Hotel. De 
prachtig verlichte marmeren entree trekt direct de 
aandacht. Het 159 jaar oude hotel staat erom bekend 
dat het met zijn tijd mee gaat. Zo was dit het eerste 
hotel in Zwitserland dat in 1878 elektrische verlichting 
kreeg. Ook nu, in 2015, laat het monumentale pand 
zien dat het niet terugdeinst voor moderne snufjes: het 
hotel heeft namelijk geïnvesteerd in Megaman ‘Dim to 
Warm’ LED-verlichting. Auteur: Paula Boon.

De prachtige locatie van Kulm Hotel 
in de Zwitserse Alpen, met binnen de 
LED-verlichting van Megaman.
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Dankzij de warme kleurtoon 
van het LED-licht, ziet het 
hotel er nog net zo warm en 
gezellig uit als toen het in 
1856 voor het eerst zijn deu-
ren opende. Dankzij de LED-
verlichting kunnen de gasten 
genieten van alle prachtige 
details van het hotel, zonder 
dat de sfeer verloren gaat. 

In het hotel is gebruik ge-
maakt van de Megaman 
Thermal Conductive High-
wayTM-technologie (TCH). 
Mede dankzij deze slimme 
technologie worden de 
toegepaste Megaman-LED-
lampen gekenmerkt door 
een warme uitstraling en een 
unieke schittering. Het hotel 

“Energiebesparing zit in 
 de genen van het hotel”

	
De LED-verlichting van Megaman 
is helemaal op zijn plek in het 
Kulm Hotel.

bespaart hiermee ook nog 
eens enorm op zijn energie-
kosten. LED-verlichting heeft 
immers aanzienlijk minder 
stroom nodig dan de eerder 
geïnstalleerde verlichting 
in het hotel. Zeker in een 
land als Zwitserland, waar 
het hotel in de bergen staat, 
kan het vroeg donker zijn. 
Daarbij is optimale verlich-
ting essentieel, zeker bij de 5 
sterren-luxe die Kulm Hotel 
zijn gasten biedt. 
Door het toepassen van de 
‘Dim to Warm’-verlichtings-
technologie van Megaman is 
de warme atmosfeer van het 
Kulm Hotel gehandhaafd en 
profiteert het van alle eco-
logische en financiële voor-

delen. Perfect verlicht heeft 
het hotel de techniek van 
de 21e eeuw omarmd, met 
behoud van de traditionele 
uitstraling.
 
www.MEGAMAN.nl

De historische foyer van Kulm 
Hotel, waarin de details prachtig 
naar voren komen dankzij de 
LED-verlichting van Megaman.
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