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Philips kondigt samenwerking aan met Kvadrat Soft Cells om ruimtes tot
leven te brengen met lichtgevend textiel
Eindhoven – Philips heeft vandaag bekendgemaakt dat het samen met Kvadrat Soft
Cells een innovatie op de markt gaat brengen: lichtgevend textiel. Dankzij deze
samenwerking, waarin de leidende positie van Philips op het gebied van
sfeerverlichting wordt gecombineerd met de expertise in geluiddemping van Kvadrat
Soft Cells, zullen ruimtes binnenkort worden verfraaid met zowel licht als textuur. In
deze unieke nieuwe oplossing zijn de „addressable LEDs‟ van Philips geïntegreerd in
de akoestische panelen van Kvadrat Soft Cells. Architecten en interieur- en
verlichtingsontwerpers krijgen hiermee nog meer vrijheid om een ruimte met
sfeerverlichting te verfraaien.
Dankzij het grote stoffenassortiment van Kvadrat en het brede kleurenspectrum van
de Philips-LED‟s biedt lichtgevend textiel een uitermate flexibele manier om voor een
bepaalde ruimte, ongeacht de functie ervan, de juiste sfeer te creëren. Door middel
van geïntegreerde LED‟s in combinatie met de textuur van de panelen ontstaat niet
alleen door de geluidsabsorptie een prettige werkomgeving, de sfeer in bijvoorbeeld
winkels of horecagelegenheden wordt ook verrijkt door de weergave van een
dynamisch kleurenspel. Deze oplossing biedt de mogelijkheid om een ruimte
compleet te veranderen en zorgt ervoor dat een merkidentiteit volledig tot zijn recht
kan komen.
De samenwerking combineert eersteklas technologie met een wezenlijk inzicht in de
behoeften van mensen, ten aanzien van zowel verlichting als akoestiek, waardoor
het mogelijk wordt om een omgeving te creëren die mensen aantrekt, motiveert en
inspireert.
“Philips is erg enthousiast over deze samenwerking, waarmee het creëren van sfeer
op een hoger plan wordt gebracht”, aldus Leon van de Pas, algemeen directeur van
Philips-onderdeel Large Luminous Surfaces. We zetten ons in voor de ontwikkeling
van verlichtingsoplossingen die de gebruiker een onbeperkt aantal effecten, sferen
en ambiances bieden. Samen met Kvadrat Soft Cells kunnen we er nu voor zorgen
dat de met licht gecreëerde ambiance effectief wordt uitgebreid met geluiddemping.
“Philips is een vanzelfsprekende partner voor onze onderneming: zowel Philips als
wij richten ons op het bevorderen van welzijn en de ontwikkeling van oplossingen die
op een positieve manier bijdragen aan de stemming van mensen”, aldus Henrik
Holm, Managing Director van Kvadrat Soft Cells. “In het kader van deze
samenwerking hebben we decoratieve „lower cases‟ ontwikkeld die een ruimte echt
tot leven brengen. LED-verlichting van Philips geïntegreerd in de panelen van
Kvadrat Soft Cells biedt verlichtingsontwerpers en architecten volledige flexibiliteit bij

het realiseren van de gewenste ambiance, doordat het product een ruimte „inhoud‟
(in de vorm van het lichtspel) geeft en grafische vormen biedt.”
Philips begrijpt volledig dat verlichting een centrale rol speelt bij het creëren van de
gewenste sfeer en heeft een brede reeks oplossingen ontwikkeld die te allen tijde
aanpasbaar zijn aan een onbeperkt aantal sfeerbeelden. Met de panelen van
Kvadrat Soft Cells, die aanpasbaar zijn aan elk architectuurontwerp, wordt het
gehoor optimaal ontzien dankzij het geluiddempende en echo-verzachtende textiel.
De duurzame Soft Cells zijn gebaseerd op een innovatief en gepatenteerd aluminium
frame met een onzichtbaar spanmechanisme, waardoor de stof perfect glad wordt
opgespannen.
Als aanbieder van akoestische maatoplossingen voor de contractmarkt helpt Kvadrat
Soft Cells om een omgeving te creëren die productiviteit en welzijn op de werkplek
bevordert. De expertise in geluidsabsorptie van Kvadrat Soft Cells vormt de perfecte
aanvulling op de sfeermogelijkheden die LED-verlichting van Philips biedt, zodat de
sfeer van een ruimte echt wordt verrijkt.
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Over Koninklijke Philips Electronics
Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) stelt zich als
gediversifieerde onderneming actief op het gebied van “Gezondheid & Welzijn” tot
doel het leven van de mensen te verbeteren door tijdige innovaties. Philips is een
wereldleider in gezondheid, lifestyle en verlichting; het bedrijf integreert technologie
en design in oplossingen die afgestemd zijn op de mensen, die steunen op een
grondige kennis van de consumenten en de merkbelofte “sense and simplicity”.
Philips met hoofdkantoor gevestigd in Nederland stelt meer dan 117.000 personen
tewerk met verkoop en diensten in 100 landen en behaalde een omzet van 22,3
miljard EUR in 2010. De onderneming is marktleider in cardiologische zorg, acute
zorg en thuiszorg, in energie-efficiënte verlichting en nieuwe verlichtingsoplossingen,
in lifestyle producten, met een sterke leiderspositie in scheerapparaten, draagbare
entertainment en tandverzorging.
Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter en
www.philips.be
Over Kvadrat Soft Cells
De gepatenteerde Kvadrat Soft Cells-panelen regelen de geluidsabsorptie en zijn
verkrijgbaar in drie duurzame versies. Soft Cells koppelt een duurzaam design aan
unieke esthetische en uitstekende functionele prestaties.De Soft Cells-panelen zijn
geschikt als bouwcomponent of kunnen ook achteraf gemonteerd worden. Grote
wereldwijde ondernemingen als BP, Cisco Systems, Diesel, Foster + Partners,
HBOS, Hilton Hotels & Resorts en Microsoft hebben voor deze panelen gekozen als
favoriete akoestische oplossing.De Soft Cells-panelen illustreren perfect het
commitment van Kvadrat: de grenzen van textielontwerp verleggen. De traditie van
de onderneming, die ook vandaag nog voortleeft, berust op een samenwerking met 's
werelds grootste ontwerpers, de ontwikkeling van kwaliteitstextiel en van producten
op basis van textiel voor openbare ruimten en woningen.www.softcells.com

