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Interieurwanden glinsteren en stralen met nieuwe Luminous Patterns 
Architecten en ontwerpers krijgen nieuwe vrijheid om dynamische en connected LED-
verlichting te gebruiken als architectonisch materiaal met aanpasbare Luminous Patterns van 
Philips die lounge-, lobby- en receptieruimten een nieuwe aanblik geven 
 
Eindhoven, Nederland – Koninklijke Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), de wereldwijde 
marktleider in verlichting, heeft Luminous Patterns geïntroduceerd, een programmeerbaar 
connected LED-verlichtingssysteem dat architecten en vormgevers kan helpen bij het creëren 
van een verbluffend visueel statement met behulp van een unieke combinatie van licht, 
patronen en materialen. Philips Luminous Patterns zijn decoratieve panelen die weinig 
energie verbruiken, economisch zijn en geschikt voor heel wat interieurs, waaronder bars, 
restaurants, winkels, hotels en kantoorlobby's. 
 
Philips Luminous Patterns is een krachtig nieuw hulpmiddel voor architecten en 
interieurontwerpers. Het stelt hen in staat licht te gebruiken als een architectonisch materiaal 
voor het creëren van kenmerkende verlichtingsinstallaties, van het scheppen van sfeer met 
zachte verlichting tot stimulerende effecten. Luminous Patterns kan een sprankelende 
welkom creëren in een hotellobby, de sfeer in een restaurant verbeteren of de merkidentiteit 
versterken in de receptieruimte van een kantoor. 
 
“De patronen van LED-licht brengen schittering, warmte en fonkeling in traditioneel ‘saaie’ 
architecturale oppervlakken”, zegt Brad Koerner, Venture Manager Luminous Patterns bij 
Philips Lighting. “Ontwerpers hebben tot nu toe het gevoel gehad dat het integreren van 
verlichtingsfuncties in architecturale oppervlakken moeilijk te specificeren, duur om te maken 
en riskant te installeren was. Met Philips Luminous Patterns kunnen ontwerpers nu op een 
eenvoudige en economische manier innovatieve en in het oog springende verlichtingsfuncties 
opnemen in hun ontwerpen.” 
 
De aanpasbare lichtpatronen zijn verkrijgbaar in een breed gamma aan verlichtingsstijlen en 
texturen die naar believen aangebracht kunnen worden in maatwerkpanelen die zijn 
afgewerkt met een reeks decoratieve lagen en met een grafische bedrukking naar keuze. 
Tevens kunnen klanten kiezen uit vier unieke lichteffecten: 3D Graphics, 2D Graphics, Round 
Sparkle en Linear Sparkle. De productie is gebaseerd op een maatwerkorder binnen de 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

http://www.lighting.philips.com/main/products/luminous-patterns.html
https://youtu.be/EeUJWjpAlFg
https://youtu.be/MAFPyH1qosw
https://youtu.be/HoPic7VxiLI
https://youtu.be/HoPic7VxiLI
https://youtu.be/uiliNYgb2z4
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parameters van een standaard configuratiekit, waardoor het proces van bestelling tot 
installatie eenvoudig en ongecompliceerd is. 
 
Verder verbruiken de Luminous Patterns zeer weinig energie: een complete installatie 
verbruikt ongeveer dezelfde hoeveelheid energie als een bescheiden 60 W-gloeilamp. 
Eenmaal geïnstalleerd laat het innovatieve systeem zich gemakkelijk bedienen via een digitaal 
regelsysteem. Elk lichtpunt wordt afzonderlijk geregeld, wat betekent dat alle punten in een 
wand of plafond geprogrammeerd kunnen worden voor het realiseren van dynamische 
verlichtingseffecten. 
 
Philips zet haar wereldwijde deskundigheid en leidende positie in LED's en connected 
verlichting in om de markt voor kenmerkend verlichtingsontwerp te transformeren.  
 

# # # 
 
Opmerking voor redacties: 
Philips introduceert Luminous Patterns wereldwijd en het is nu verkrijgbaar. Binnenkort 
komen ook nieuwe lichteffecten beschikbaar en de catalogus van patronen groeit nog steeds.  
 
Voor meer informatie kan u contact opnemen met: 
(niet voor publicatie) 
Sabrina Heymans 
External Communications Philips BeLux 
Tel.: +32 471 83 88 18  
E-mail: sabrina.heymans@philips.com 
 
Over Koninklijke Philips N.V.: 
Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) stelt zich als gediversifieerde onderneming 
actief op het gebied van “Gezondheid & Welzijn” tot doel het leven van de mensen te 
verbeteren door zinvolle innovaties op het vlak van gezondheid, lifestyle en verlichting. 
Philips, met hoofdkantoor in Nederland, behaalde een omzet van 21,4 miljard EUR in 2014 en 
stelt ongeveer 106.000 personen tewerk met verkoop en diensten in meer dan 100 landen. 
De onderneming is marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, 
energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede op het 
gebied van scheerapparaten, haartrimmers en mondverzorgingsproducten. 
Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter. 
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