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Nieuwe lichtinnovatie Philips OneSpace voorziet het gehele plafond van één 
innovatief lichtpaneel 

 

Brussel, België – Koninklijke Philips, de wereldwijde marktleider in LED-verlichting, onthult een 

innovatief lichtgevend paneel dat een compleet plafond kan bedekken met gelijkmatig wit licht.  
 
“het innovatieve Philips OneSpace zal het gebruik van licht in architectuur en design 
herdefiniëren. Licht wordt nu een belangrijk architecturaal onderdeel en niet langer een 
toevoeging aan de ruimte”, aldus Antoon Martens van Philips Lighting. “Met het minimalistische, 
ultradunne lichtpaneel maak je dankzij het plafond een waar designstatement.’’ 
 
Hemels plafond door de combinatie van LED-licht en textiel 

Het Philips OneSpace lichtgevend plafond vervult de dubbelrol van plafond én lichtbron, 
waardoor geen extra plafond nodig is. De combinatie van LED-licht en textiel zorgt voor een 
serene sfeer en is geluidsabsorberend, terwijl de bron van het licht volledig verborgen blijft. Het 
plafond straalt een wit licht uit dat het gevoel van natuurlijk daglicht oproept. Het kan gedimd 
worden en gebruikt worden als veiligheidsverlichting. Ook is het mogelijk om het plafond aan te 
sluiten op de gebouwbeheersystemen waardoor het mogelijk is om de bediening te 
centraliseren en efficiënter met energie te kunnen omgaan. Het resultaat is een glad en net 
plafond dat een uniform en verblindingsvrij licht uitstraalt en voldoet aan alle gebouw- en 
veiligheidseisen. 
 
Lichtgevend plafond als technologie van de toekomst 
De Amerikaanse auteur en professor in biochemie Isaac Asimov voorspelde in een artikel in de 
New York Times (1964) dat dieper inging op de technologie van de toekomst dat een 
lichtgevend plafond, zoals Philips OneSpace, ooit zou bestaan. Hij schreef: ‘In 2014 zullen 
elektroluminescerende panelen algemeen in gebruik zijn. Plafonds en wanden zullen een 
zachte gloed verspreiden.’ Architecten die betrokken waren bij evaluatieworkshops van Philips 
OneSpace omschreven het effect van het plafond als 'vredig', 'sereen' en 'hemels'. 
 
Het Philips OneSpace lichtgevend plafond is op maat verkrijgbaar tot 10 x 3 meter, wat een 
maximale ontwerpvrijheid geeft. Het plafond is zeer geschikt voor autoshowrooms, winkels en 
openbare ruimten zoals luchthavens, hotels en conferentiezalen om een opvallende en rustige 
ruimte te creëren, terwijl het ook dient als functioneel licht.  
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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 23,3 miljard EUR in 2013 en stelt 
ongeveer 115.000 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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