LICHT, TECHNOLOGIE, SERVICE
WALDMANN – PARTNER VAN DE VAKPLANNERS
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K ANTOOR

ZORG & GEZONDHEID

INDUSTRIE

Waldmann is uw partner voor verlichting
en lichtplanning op kantoor, in de industrie,
zorg & gezondheid. Met een omvattend
product assortiment en innovatieve,
bij installatie en gebruik begrijpelijke
oplossingen geeft Waldmann antwoorden
op alle vragen en eisen van de elektricien.
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U ZOEKT LICHTOPLOSSINGEN.
ALLES PLEIT ERVOOR DAT U
ZE BIJ WALDMANN VINDT

Professionele lichtplanning vereist een dergelijke partner. Waldmann
staat voor hoogwaardige, innovatieve, op de menselijke behoeften
gerichte verlichtingsoplossingen. Onze armaturen en lichtsystemen
ontwikkelen en produceren wij met buitengewone productieactiviteit
dankzij omvattende mechanische en elektronische knowhows –
en dankzĳ de ervaring van meer dan 60 jaar. In onze hoofdvestiging
in Villingen-Schwenningen en locaties in 12 landen werken ongeveer
940 geëngageerde medewerkers mee aan het succes van Waldmann.
Met wereldwĳde support ondersteunen wĳ u bĳ de optimale omzetting
van uw lichtprojecten.
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UW SUCCESFACTOREN VOOR
OPTIMALE LICHTPLANNING:

MERK

VERLICHTING VOOR
DE MENSEN
• Ontwikkeling van verlichtingsoplossingen met focus op
menselĳke behoeften
• Omvangrĳk productportfolio voor de planning van
hoogwaardige verlichtingsoplossingen in industrie,
op kantoor, in de zorg & gezondheid
• Tientallen jaren ervaringen in werkplekverlichting,
aangevangen bĳ verlichting voor juweliers in de jaren 1960
• Op de toepassing georiënteerde oplossingen, met het
oog op inzichten uit wetenschap en praktĳk
• Waldmann is pionier voor werkplekoplossingen, bĳv. eerste
staand armatuur met indirect licht, biodynamisch licht

BETROUWBARE PARTNER
• Hoge productkwaliteit, competente voorlichting,
omvattende servicediensten
• Waldmann lichtadviseurs, naadloos en in iedere fase
van het project beschikbaar
• Omvangrĳke productinformatie geprint of online
• Eenvoudige toegang tot lichttechnische gegevens,
aanbestedingsteksten, CAD- en beeldgegevens etc.
vergemakkelĳken het werk
• Ongecompliceerde beschikbaarstelling van proefarmaturen
• Honderd procent betrouwbaarheid bĳ producten,
verklaringen en diensten

7

LICHT

OMVATTEND, INTELLIGENT
ASSORTIMENT
• Omvattend, overzichtelĳk assortiment
• Integrale verlichtingsconcepten, ruimtelĳk of
werkplekgebonden
• Armaturen met direct en indirect lichtaandeel voor
bĳzonder hoge lichtkwaliteit
• Breed spectrum aan armaturen met biodynamisch licht
• Passende oplossingen voor verschillende projecteisen
(lichtkwaliteit, energie-efﬁciëntie, kosten), verklaringen
en diensten

UNIVERSEEL DESIGN
• Designeisen van Waldmann: minimalistische vormtaal,
maximale functionaliteit
• Tĳdloze en duurzame producten, gewaardeerd door
architecten, interieurontwerpers en gebruikers –
onderscheiden met talrĳke designprĳzen
• Armaturen als leden van complete designfamilies,
optimaal aanpasbaar aan alle behoeften
• Vormgeving van verschillende toepassingsgebieden in
universeel design

DAS LABEL ›GERMAN DESIGN AWARD 2016 WINNER‹

LEITFADEN ZUR ANWENDUNG

winner
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TECHNOLOGIE

EIGEN LICHTMANAGEMENTSYSTEMEN
• Sinds 1999 armaturen met zelfontwikkelde daglicht- en
aanwezigheidssensoren
• Omvattende knowhow in lichtmanagement, van intelligente
koppeling van armaturen met gebouwen, gebruikers en
andere armaturen tot de tĳdgestuurde toepassing van
biodynamisch licht
• Permanente optimalisaties en verdere ontwikkelingen om
energieverbruik te reduceren en gebruikerscomfort te
verhogen
• Projectspeciﬁek zĳn individuele aanpassingen mogelĳk

KWALITEIT MADE IN GERMANY
• State-of-the-art-technologie, tĳdloos modern design „made
in Germany“ bĳ alle producten
• Gebruik van hoogwaardige materialen en zorgvuldige verwerking waarborgen een lange levensduur en hoge gebruiksgeschiktheid
• Uitmuntende energie-efﬁciëntie, alle nieuwe ontwikkelingen
ontworpen voor minstens 100 lm/W
• Passende prĳs-prestatieverhouding waarborgt adequate oplossing voor ieder projectbudget
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SERVICE

EENVOUDIGE INSTALLATIE
EN BEDIENBAARHEID
• Indien mogelĳk aansluitklare levering
• Eenvoudige en zekere productkeuze, snelle en probleemloze
installatie met eenvoudige bedrading
• Tĳdsbesparing en stressvermĳding op het bouwterrein
• Catalogus en homepage: eenvoudige vormgeving van
alle productinformatie voor snel vinden, identiﬁceren,
projecteren en bestellen
• Waldmann producten zĳn altĳd probleemloos
te speciﬁceren, te plannen en aan te besteden

MEERWAARDE DOOR
PLANNINGSCOMPETENTIE
• Planners proﬁteren van Waldmann door toename
van vakkennis en concurrentievermogen
• Dialoog met pionier van de branche, bĳv. op het terrein
van biodynamisch licht
• Ondersteuning reeds in de planningsfase met intelligente
concepten en adequate producten
• Integrale, op de projecteisen afgestemde oplossing voor
uw klanten
• Vereenvoudiging van het werk door hulprĳke tools zoals
online-lichtcalculator, omvattende productgegevens en
exemplarische lichtberekeningen
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integrale oplossingen voor
het kantoor
Voor moderne kantoor- en administratieve
gebouwen biedt Waldmann integrale
oplossingen voor ruimtelĳk en
werkplekgebonden verlichting aan.
Universeel vormgegeven armatuurfamilies maken een stemmingsvolle
impressie van de ruimte mogelĳk. Alle
armaturen kunnen eenvoudig worden
geïnstalleerd en bediend – en blĳken
zeer energie-efﬁciënt te zĳn bĳ de
koppeling met armaturen, gebruikers
en gebouwen. In combinatie met het
biodynamisch lichtmanagement-systeem
PULSE VTL ontstaat een hoogwaardige,
op de behoeften van de mensen gerichte
verlichting.

VERLICHTINGSOPLOSSINGEN
VAN WALDMANN VOOR
HET MODERNE KANTOOR
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LAVIGO
DE ARMATUURFAMILIE DIE
DUIDELIJKE, GEREDUCEERDE
VORMGEVING MET
INNOVATIEVE TECHNOLOGIE
VERBINDT

Het zĳn de eenvoudige vormen die alle modes overleven en
ook morgen nog geldigheid bezitten. Daarom beperkt de
vormgeving van de LAVIGO-armatuurfamilie zich consequent
tot de rechthoek. Zĳn duidelĳke, gereduceerde vormgeving
maakt de LAVIGO armaturen compatibel met een groot aantal
meubelsystemen en ideaal voor het moderne kantoor. LAVIGO
staande armaturen zĳn er in talrĳke vermogensklassen en
constructies, bĳvoorbeeld met T- of U-verbinding voor
maximaal vier werkplekken. Ook bĳ de LAVIGO pendelarmatuur
staan twee vermogensklassen en twee lengtevarianten ter
beschikking om aan verschillende eisen voor de planning en
de werkplek te voldoen. Alle armaturen zĳn ook leverbaar
met biodynamisch licht.
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IDOO
HET EFFICIËNTE
ARMATUURPROGRAMMA
MET ZWEVENDE OPTIEK
EN DIRECTE / INDIRECTE
VERLICHTING

De armatuurfamilie IDOO onderscheidt zich door zĳn lichte,
zwevende optiek – universeel bĳ alle modellen. Bĳ de
pendelarmatuur IDOO.pendant heeft het directe lichtaandeel
een bĳzonder gelĳkmatig effect dankzĳ modernste Edgelighttechnologie. De pendelarmatuur biedt in tegenstelling tot de
meeste armatuurtypen van zĳn soort niet alleen direct maar
ook indirect licht. Ook bĳ het in- en opbouwarmatuur IDOO.ﬁt
lĳkt de rand van het armatuur onder het plafond te zweven.
Deze indruk ontstaat omdat het plafond en de wanden door
een speciaal ontwikkelde optiek met indirect licht worden
bestraald. Alle armaturen zĳn ook verkrĳgbaar in de uitvoering
PULSE VTL voor biodynamisch licht.
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DOTOO
DE INBOUWARMATUREN VOOR
AANVULLEND DIRECT LICHT

Voor aanvullend licht op de werkplek en op verkeerswegen
zoals gangen en passages zorgt de inbouwarmatuurfamilie
DOTOO. De LED-downlight DOTOO.spot dient voor een
ideale aanvulling van de diepte-ervaring in combinatie met
andere lampen zoals bĳv. staande armaturen. De als noodlicht
geschikte armatuur is geschikt voor plafondinbouw zonder
gereedschap voor plafondplaten van 0,8 – 42 mm.
De LED-inbouwarmatuur DOTOO.ﬁt onderscheidt zich door
zĳn bĳzonder vlakke vorm. Dankzĳ Edgelight- en Lightguidetechnologie ontstaat een gelĳkmatig verdeeld en homogeen
direct licht voor een efﬁciënte ruimteverlichting. Dankzĳ
nationale en internationale standaard afmetingen is een
eenvoudige plafondintegratie gewaarborgd.
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PARA.MI
DE BUREAULAMP VOOR DE
GROOTST MOGELIJKE
INDIVIDUALITEIT OP KANTOOR

PARA.MI brengt een nieuwe dimensie op het gebied individualiteit: De bureaulamp kan uit afzonderlĳke componenten
en kleuren worden gecombineerd tot een individueel geheel.
Ronde of vierkante armatuurkop, een- of tweearmige scharnierarm, ronde of vierkante voet resp. verbindingsmogelĳkheid
aan het meubelsysteem, gecombineerd met hoogwaardige
oppervlakken.
Een bĳzonder accent zetten de karakteristieke scharnieren:
onderhoudsvrĳ en zelfremmend geven ze een hoge mate aan
instelmogelĳkheden. Een lichtsterke LED-module genereert een
homogeen werklicht met grote lichtverdeling. Verblindingsvrĳ
wordt het neutrale licht door een speciaal ontwikkelde reﬂector.
Met slechts 8 W geïnstalleerd verbruik is PARA.MI bĳzonder
energie-efﬁciënt.
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Goed licht voor
meer welzĳn
Juist in de zorg en het gezondheidswezen
bezit licht een belangrĳke invloed op het
welzĳn. In ziekenhuizen en rehabilitatiecentra
kan verlichting het genezingsproces
ondersteunen, in seniorenzorginstellingen
oriëntatie en veiligheid bieden en het
werk van artsen en verplegend personeel
verlichten. Zo vormen professionele
lichtconcepten voor deze branches een
bĳzondere uitdaging. Waldmann pakt deze
eisen aan met functionele, comfortabele
en op de mensen gerichte oplossingen,
vooral in combinatie met het biodynamisch
lichtmanagement-systeem PULSE VTL.

WALDMANN
VERLICHTINGSOPLOSSINGEN
VOOR ZORG&GEZONDHEID
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ZERA BED
DE INTELLIGENTE BEDWANDARMATUUR VOOR
PATIËNTEN- EN
VERPLEEGKAMERS

Duidelĳk, lĳnrecht, gereduceerd: Zo presenteert zich het design
van het nieuwe LED-wandarmatuur ZERA BED. Op het gebied
van de vormgeving overtuigt de LED-wandarmatuur ZERA BED
door zĳn slanke, terughoudende vorm, functioneel door zĳn
modulariteit en technische ﬁnesses – maximale lichtkwaliteit,
afzonderlĳk resp. gezamenlĳk schakelbare lichtscènes en een
USB network gate. Veelzĳdig inzetbaar als onderzoekslicht,
algemeen licht, leeslicht of als nachtlicht is ZERA BED de
perfecte oplossing voor patiënten- en verpleegkamers. Uitgerust
met het PULSE VTL systeem, spendeert ZERA BED biodynamisch licht voor natuurlĳk welzĳn. Veelzĳdige functionaliteit,
die ZERA BED tot de smartlight onder de wandarmaturen laat
worden.
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VIVAA
PENDELARMATUREN VOOR
VERBLINDINGSVRIJ,
AANGENAAM LICHT IN
ONTMOETINGS RUIMTEN

Tĳdloos, licht, zwevend: dat is het effect van de armatuurfamilie
VIVAA die ontmoetingsruimten vult met levendig licht. De
combinatie uit premium-LED's en lichtversterkende microprisma-afdekking laat een verblindingsvrĳ en homogeen licht
ontstaan. Uitgerust met biodynamisch licht zorgt VIVAA voor
een atmosfeer van welzĳn. Harmonisch voegt ze zich in elke
sfeer. Met naadloos armatuurlichaam uit geslepen edelstaal of
gezellige lampkap, VIVAA dompelt de ruimte in een aangenaam,
helder licht. Het armatuur is dankzĳ individuele pendellengte
geschikt voor iedere hoogte en deels ook voor de montage
aan schuine plafonds. Op grond van zĳn buitengewone
lichtkwaliteiten is deze lamp een ware pionier op het gebied
van kostenefﬁciëntie.
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VANERA
DE VEELZIJDIGE
ARMATUURFAMILIE VOOR
GANGEN EN TRAPPEN

VANERA verwĳst naar een complete armatuurfamilie, geschikt
voor alle ruimten. Wand of plafond: De verschillende designen uitrustingsvarianten passen zich aan iedere ruimtelĳke eis
aan. Hoogwaardige materialen, vloeiende materiaalovergangen
en een lĳnrechte, tĳdloze vormtaal leggen maatstaven vast op
het terrein van individualiteit en kwaliteit. Achter het eenvoudige
design gaat een buitengewone ingenieursprestatie schuil. De
speciaal ontwikkelde kunststof prismaproﬁelen draaien het
licht op een wĳze dat het ruimten homogeen en zacht verlicht.
Gelĳktĳdig is het licht zonder reﬂecties en niet verblindend en
schaduwarm. In de uitvoering PULSE VTL spenderen de
VANERA armaturen natuurlĳk, biodynamisch licht.
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VERLICHTINGSOPLOSSINGEN
VAN WALDMANN VOOR
DE INDUSTRIE
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Verlichtingsoplossingen voor
de gehele ruimte
Met het zowel brede als diepe
assortiment dekt Waldmann alle
lichteisen van een industrieel
bedrĳf: hal, werkplek en machine.
Van de ruimte, via de werkplek
tot de machine kan een heel
industrieel bedrĳf worden uitgerust
met Waldmann producten, elk
georiënteerd aan opgave en
omgeving. De geavanceerde,
individuele verlichtingsoplossingen
ondersteunen mensen bĳ het werk
en maken daarbĳ een duurzame
en zuinige omgang met energie
mogelĳk. Indien gewenst begeleiden
wĳ u daarbĳ van a tot z: van het
advies tot de planning en de
installatie.
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ACANEO
HET ROBUUSTE HIGHBAY
ARMATUUR VOOR
PRODUCTIEHALLEN EN
WAREHOUSES

Geschikt voor productiehallen en vooral voor warehouses tot
30 m hoogte blĳkt de highbay armatuur ACANEO uiterst lichtsterk en efﬁciënt te zĳn. Dankzĳ een uniek behuizingsconcept
is het robuuste ACANEO armatuur ook inzetbaar onder extreme
omgevingsvoorwaarden zoals hoge omgevingstemperaturen
en oliehoudende lucht. Een geoptimaliseerde lichttechniek
zorgt voor een homogene halverlichting met buitengewoon
geringe verblinding. Het bĳzonder lichte highbay armatuur is
er in drie vermogensklassen, drie lichtkleuren en schakel- en
dimbare varianten.
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TAUREO
HET FLEXIBELE
LICHTLIJNSYSTEEM VOOR
PRODUCTIEHALLEN

Met het LED-lichtlĳnsysteem TAUREO laat Waldmann nieuwe
wegen zien in de halverlichting. Als modulair systeem biedt
TAUREO voor de verschillende omstandigheden zoals ze
bĳvoorbeeld in warehouses, productie-, en magazĳnhallen of
koelruimtes heersen het passende licht. Eenmaal geïnstalleerd
is het systeem altĳd te veranderen: Veranderen zich de
oorspronkelĳke eisen door wisselende werkplekconﬁguraties
en gebruiksvoorwaarden past zich TAUREO direct aan iets
nieuws aan. Hiervoor hoeven slechts de lichtmodules zonder
gereedschap te worden verplaatst of aangevuld. Alle accessoirecomponenten zoals daglicht- en aanwezigheidssensoriek of
noodverlichting zĳn moeiteloos integreerbaar in het systeem.
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KANTOOROMGEVINGEN
STAANDE
ARMATUREN

LAVIGO

LAVIGO T WIN-T

LAVIGO T WIN-U

LAVIGO

ATARO

T YCOON

ATARO

T YCOON

TAFELOPBOUWARMATUREN

PENDELARMATUREN

LAVIGO

IDOO.pendant

IDOO.line

HYBRID

IN- EN OPBOUWARMATUREN

IDOO.fit

DOTOO.fit

DOTOO.spot

WANDARMATUREN

LAVIGO

BUREAUARMATUREN

PARA.MI

LICHTLĲ NSYSTEMEN

HIGHBAY
ARMATUREN

ATARO

T YCOON

ATARO

T YCOON
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INDUSTRIE

ZORG & GEZONDHEID

VIVA A RING

VIVA A

VANERA

VANERA ORBIT

ZERA BED

VANERA

VIVA A

OBLO LED

VANERA ORBIT

OBLO LED

RIGU

CUBE

TAUREO

ACANEO
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Waldmann ondersteunt u graag bĳ alle
vragen over planning, installatie en
onderhoud van onze producten.
Uw Waldmann serviceadviseur verheugt
zich op uw telefoontje.
Gedetailleerde informatie over alle
Waldmann producten vindt u in onze
catalogi. Eenvoudig gratis aanvragen
of downloaden via:
www.waldmann.com

UW WALDMANN LICHTADVISEUR

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
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

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
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.cn
info-cn@waldmann.com
SINGAPORE
Waldmann Lighting Singapore Pte. Ltd.
77A Neil Road
SINGAPORE 088903
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

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
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

Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
info@witteveen.nl
www.project-inrichting.nl
www.ergonomics.nl

NLD

VERENIGD KONINKRĲK
Waldmann Lighting Ltd.
10 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
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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

www.waldmann.com

