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Luceplan by Eikelenboom

Van akoestisch comfort tot fascinerende lichtpatronen! Dit jaar presenteert Eikelenboom de collectie van het 

Italiaanse topmerk Luceplan. Armaturen met oplossingen voor zowel licht als geluid, flexibele wandlampen 

met een slim bereik, prachtige combinaties van vorm en licht, Luceplan blijft je verrassen. Het merk biedt tal 

van oplossingen voor de werkplek van nu.

Light and Acoustic comfort

Net als licht heeft geluid geen vaste vorm en kan daarom een complex onderwerp zijn bij het inrichten 

van een ruimte. Maar een goede akoestiek is essentieel voor een gezonde werkomgeving. De collectie 

van Luceplan biedt een oplossing voor zowel licht als geluid. Door gebruik te maken van materialen met 

een absorberende werking kan het geluid aanzienlijk worden verbeterd. Maar niet alleen de absorberende 

prestaties van het materiaal zijn van belang, ook het oppervlak, de vorm en de positie in de ruimte hebben 

invloed op het dempend vermogen. Luceplan weet als geen ander uitstraling en techniek te combineren. 

Hoogwaardig textiel, gewatteerde vullingen, panelen en doordachte vormen uiten zich in producten met 

een groot geluiddempend vermogen. Tijdens Design District zullen onder andere de akoestische armaturen 

Silenzio, Pétale en de onlangs uitgebrachte Diade te zien zijn. 
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Silenzio 

Ontwerp: Monica Armani

De perfecte sfeermaker voor de werkplek! Silenzio is geluidsabsorberend 

en ideaal wanneer de werkomgeving een warme touch kan gebruiken. 

De panelen worden aan de binnenkant verlicht, waardoor de lijnen 

in het textiel mooi te zien zijn. De vulling van polyurethaanschuim 

verhoogt het niveau van de akoestische prestaties. De buitenkant 

van de panelen wordt bekleed met de hoogwaardige stoffen uit 

de Kvadrat Remix 2 collectie. Met de keuze uit een breed scala aan 

kleurmogelijkheden is de Silenzio aan te passen naar iedere stemming. 

3 formaten, 21 kleuren en oneindig veel toepassingen!

Pétale 

Ontwerp: Odile Decq

Het hangarmatuur Pétale van Luceplan bestaat uit een paneel dat 

bekleed is met wit textiel. Het paneel absorbeert het geluid in de 

ruimte en zorgt daardoor voor een optimaal akoestisch comfort. De 

organische vorm zorgt samen met de warme ledverlichting voor een 

mooi lichtoppervlak. Pétale is zeer geschikt voor algehele verlichting 

in werkruimten. Het armatuur is in drie maten verkrijgbaar die vooral 

samen een mooi effect geven.

Diade 

Ontwerp: Monica Armani

Afhankelijk van de behoefte wordt Diade dicht of open gemonteerd. 

Bij de open variant is het mogelijk om voor een lichtbron te kiezen 

die zowel naar boven als beneden licht uitstraalt. De panelen 

worden gevuld met geluidsabsorberende watten en vervolgens 

thermogevormd. De kenmerkende lijnen zijn niet alleen decoratief, 

ze geven ook stevigheid aan het materiaal. Een krachtige, heldere 

lumenoutput en het akoestisch comfort maken Diade tot de ideale 

werkverlichting. Verkrijgbaar in twee maten waarbij de panelen een 

lengte hebben van 120 of 180 cm. 

ACOUSTIC COLLECTION



Mesh

Ontwerp: Francisco Gomez Paz

Mesh bestaat uit een net van metalen kabels met een ledmodule 

op iedere kruising. Het armatuur heeft al veel indruk gemaakt op 

beurzen en een prominente rol gekregen in bijzondere projecten. Mesh 

kan verschillende lichtscenario’s uitvoeren waarbij naar wens wordt 

aangegeven wanneer een module uit of aan gaat. Denk bijvoorbeeld 

aan een fraai verloop waarbij het licht over het net lijkt te kruipen. Naast 

de variant met een doorsnede van 100 cm is er nu ook een kleinere 

Mesh met een doorsnede van 55 cm beschikbaar. 

Garbì

Ontwerp: David Dolcini 

Een perfecte combinatie tussen vloeiende oppervlakken en contrast. 

Het armatuur zorgt voor een opvallende grafische vlakverdeling. Op de 

wand ontstaat een mooie spreiding van warm led licht. Het armatuur 

is verkrijgbaar met een finishing van chroom of mat wit.

Ascent

Ontwerp: Daniel Rybakken

Al ziet de Ascent er eenvoudig uit, de techniek erachter is geavanceerd. 

Door de kap naar beneden te schuiven wordt de lichtundel niet alleen 

kleiner, maar ook minder fel. Eenmaal helemaal beneden gaat de lamp 

uit. 

Compendium

Ontwerp: Daniel Rybakken

De Compendium leent zich perfect voor zowel kantoorverlichting als 

sfeerverlichting in een modern interieur. Naast de vloerlamp is er ook 

een hangvariant. De richting van het licht is aan te passen door aan het 

armatuur te draaien. Verkrijgbaar in de kleuren zwart, aluminium en 

messing.

Heeft u vragen over een product? Neem gerust contact met ons op. 
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