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  Thorn introduceert Flow – onze veelzijdigste buitenarmatuur tot nu toe 

Met de gloednieuwe Flow, die probleemloos bij elke omgeving past, creëren ontwerpers stedelijke 

ruimtes met een uniforme uitstraling 

 

Londen, april 2018 – Met trots kondigt Thorn Lighting de lancering aan van Flow, het armatuur die 

veelzijdige buitenverlichting naar een hoger niveau tilt. Door het tijdloze, rustige design is dit 

gloednieuw armatuur gemakkelijk in elke omgeving in te passen. Maar het is niet alleen de 

uitstraling die Flow zo flexibel maakt. Het armatuur is verkrijgbaar in zes varianten: topmontage, 

laterale montage, mastopzet, pendel, draagkabel en wandmontage. U kunt kiezen uit een aantal 

positieve en negatieve instellingshoeken en in totaal 13 optische mogelijkheden. Daardoor is Flow 

geschikt voor allerlei stedelijke locaties, waaronder grote wegen, kleinere straten en woonwijken, 

stadscentra, parkeerterreinen, fietspaden, voetpaden, perrons, onderwijs- en sportinstellingen, 

bedrijfsgebouwen, pleinen en parken.  

 

Flow maakt het gemakkelijk om te voldoen aan de eisen die aan stadsverlichting worden gesteld, 

zoals het gebruik van armaturen met hetzelfde design. Met Flow creëren de ontwerpers stedelijke 

ruimtes met een uniforme en harmonieuze uitstraling. Flow is ontworpen met visueel comfort in het 

achterhoofd, om te zorgen voor verlichting die niet alleen veilig en functioneel is, maar ook 

aangenaam en uitnodigend. Het armatuur is uitgerust met R-PEC en Area, de hoogefficiënte 

optieken van Thorn voor straten en open ruimtes. Het prismatische glas en een witte reflector 

zorgen voor een uitstekende verblindingsbescherming. Flow is verkrijgbaar in verschillende 

kleurtemperaturen, zelfs 2700 K, waarbij het licht een warme kleur heeft en elke stedelijke locatie 

een uitnodigende sfeer krijgt. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Flow brengt slimme oplossingen naar de stedelijke ruimtes, in de vorm van diverse opties voor 

lichtregeling, o.a. DALI, dubbel vermogen schakeling (BPS), Powerline, draadloze Incity RF, PN7 

aansluiting voor RF sensoren en aanwezigheidsdetectie. Hierdoor zijn er aanzienlijke 

energiebesparingen mogelijk en wordt de stad bovendien veiliger en prettiger om in te verblijven. 

 

Flow is niet alleen een zeer flexibele, maar ook een kosteneffectieve led-oplossing, die net zo 

geschikt is voor renovaties en ombouw als voor nieuwe installaties. Met een maximaal rendement 

van 139 lm/W is het armatuur veel energiezuiniger dan conventionele oplossingen. Daarnaast is hij 

voorzien van een bescherming tegen overspanning tot 10 kV. De verkrijgbare lichtstromen variëren 

van 1700 lm tot 13600 lm. 

 

Dit lichtgewicht armatuur vergemakkelijkt ook het leven van de installateurs: Flow is gemakkelijk te 

hanteren en te installeren. En voor het onderhoud van de voorschakelapparatuur is geen 

gereedschap nodig. 

 

Corinne Delor, mondiaal productmanager, Urban Streets: 'Het is moeilijk om de lichtspreiding te 

krijgen die je nodig hebt om de stedelijke ruimtes er steeds netjes te laten uitzien. Daarom hebben 

we Flow zo ontworpen dat het overal bij past. Doordat er naast het rustige, tijdloze design ook een 

groot aantal optische en montagemogelijkheden zijn, kunnen de gebruikers consistente, uniforme 

oplossingen creëren voor elk stadsverlichtingsproject.' 

 

Afbeeldingen: 

(Fotocredits: Thorn) 

 

 

Flow richt zich op veiligheid, welzijn en functionaliteit 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Tijdloos, discreet en flexibel in elke omgeving 

 

  

 

Flow biedt zes installatieopties: mastbevestiging en mastbevestigingsmontage, padverlichting, slinger- en 

draadophanging en wandmontage 

 

Informatie 
Het persbericht en scherp beeldmateriaal kunnen gedownload worden op: 
http://www.thornlighting.com/en/about-us/press   
 
Over Thorn 
Thorn Lighting is wereldwijd een vertrouwde leverancier van armaturen voor binnen- en buitenverlichting met 
een ingebouwd lichtregelsysteem. Onze missie is om geweldige verlichting beschikbaar te maken voor 
iedereen. Onze hoogwaardige verlichtingsoplossingen zijn te vinden op veel verschillende plaatsen, zoals 
sportterreinen, wegen, tunnels, steden, kantoren, onderwijsinstellingen of bedrijven. 
 
Ons bedrijf is opgericht in 1928, daardoor hebben we jarenlange ervaring met het leveren van 
verlichtingsoplossingen. Door onze faciliteiten voor onderzoek en ontwikkeling kunnen we steeds voldoen aan 
de juiste verlichtingsnormen. We verkeren in de unieke positie dat we de nieuwste verlichtingstechnologie 
kunnen combineren met onze specialiseerde kennis voor het ontwerpen van optieken en armaturen. Wij 
richten ons op geïntegreerde digitale oplossingen waarbij gebruikgemaakt wordt van de nieuwste 
verlichtingstechnologie. Ons doel is om de verwachtingen van klanten over de hele wereld te overtreffen en 
langdurig de vertrouwde, betrouwbare en professionele partner voor kosteneffectieve verlichting te zijn. 

http://www.thornlighting.com/en/about-us/press


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Wij bieden energiebesparing zonder afbreuk te doen aan prestaties, efficiëntie en comfort. Een 
verlichtingsoplossing vinden en daarbij een volmaakt evenwicht bereiken tussen esthetiek, optische resultaten 
en energieverbruik, is in wezen wat we doen. Onze verlichtingsoplossingen zijn gemakkelijk te specificeren, 
installeren en onderhouden. Thorn maakt deel uit van Zumtobel Group. 
 
Ga voor meer informatie naar www.thornlighting.com  
 
Perscontact: 
Donna Dederding 
Brand Communications Manager Thorn 
T +44 (0) 7817 54 28 83 
donna.dederding@zumtobelgroup.com 
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