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Sfeer Plafonds

Verander saaie plafonds of wanden in 
sfeer verhogende elementen

Breng door gebruik te maken van onze nieuwe panelen 
sfeer in uw (werk)ruimte. Door de verwisselbare panelen 
kan op een eenvoudige manier de sfeer worden 
aangepast.

Maak een boeiende, inspirerende en productieve 
omgeving in het voordeel van iedereen.

Toepassingen o.a.:

• Zieken- en verpleeghuizen                              

• Tandarts wacht- en behandelruimtes       

• Schoolruimtes/klaslokalen

• Kinder behandelruimtes

• Kinderopvang

• Verzorgingshuizen

• Recepties

• kantoorruimtes

• Winkels en groothandels

• Restaurants

• Dierenartsen

• Retail



Sfeer plafonds voor de Gezondheidszorg

Medische omgevingen geven vaak spanning bij patiënten en 
bezoekers. Personeel voelt zich vaak gevangen in sfeerloze 
werkruimtes. Creëer een perfecte werk / ontvangst ruimte door 
het toepassen van een sfeer  plafond en/of wandpanelen. Door 
de ruime keuze in afbeeldingen kan bijna elke sfeer worden 
gerealiseerd!

Een positief beeld en een 
goed verlichte omgeving 
kunnen zorgen voor:

• Lagere bloeddruk

• Vermindert stress en angst

• Vermindert spanning

• Vermindert pijn

• Vermindert negatieve gedachten
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Sfeer Plafonds voor Kantoor

Vervang sfeerloze TL-verlichting door onze speciale LED panelen 
met afbeeldingen.

Uw kantooromgeving verandert in een representatieve en 
prettige werkomgeving. Vele onderzoeken hebben 
aangetoond dat door het gebruik van TL-licht de klachten 
over hoofdpijn en vermoeide ogen toeneemt 

Sfeer panelen met een uitgebreide keus aan afbeeldingen 
bevordert een relaxte en prettige werkomgeving welke stress 
verminderd en de productiviteit toeneemt.

Energie zuinige panelen geven 2800 lumen niet trillend/ 
verblindend licht

Leverbaar in de standaard maten: 60x60, 30x120 en 60x120. 
Passend voor alle standaard systeem plafonds.

Vermindert schittering

Creëert een kalme en productieve 
omgeving  

Creëert een gevoel van ruimte en 
vrijheid  

Gemakkelijk en betaalbaar

Hoge kwaliteit

Energie besparend



Sfeer plafonds voor Retail/Groothandel

Promoot je uitingen via het plafond en/of wand

Sfeer panelen worden veel op kantoren en/of in de 
gezondheid gebruikt. Ook voor de retail/groothandel kunnen 
deze panelen worden ingezet voor het bevorderen van uw 
verkoop.

Veel lichtreclames/bakken zijn " hard" voor de ogen. Door het 
gebruik van deze speciale panelen behoord dit tot het 
verleden.

Energie zuinige panelen geven 2800 lumen niet trillend/ 
verblindend licht

Leverbaar in de standaard maten: 60x60, 30x120 en 60x120. 
Passend voor alle standaard systeem plafonds.

Door het gebruik van wisselbare 
afbeeldingen kunt u uw plafond/wand 
gebruiken voor reclame/acties 
doeleinden. Dit geeft een attentie 
verhogende toevoeging aan uw 
bestaande reclame uitingen.
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Sfeer plafonds voor Onderwijs

Gebruik sfeer plafonds voor gedrag verbetering 
en betrokkenheid bij leerlingen

Een sfeervol leslokaal of kantine is een geweldige manier om 
de stemmingen van leerlingen te beïnvloeden. Door de 
eenvoudig verwisseling van afbeeldingen kunnen lokalen etc 
worden afgestemd op specifieke thema's om te inspireren.

De hoogwaardige panelen brengen sfeerloze ruimtes tot 
leven.

Van diepe zeeën tot uitgebreide bossen, het aantal 
afbeeldingen is enorm .

Energie zuinige panelen geven 2800 lumen niet trillend/ 
verblindend licht

Leverbaar in de standaard maten: 60x60, 30x120 en 60x120. 
Passend voor alle standaard systeem plafonds.

Voordelen:

Verbetert de werkhouding

Bevordert de leerprestaties 

Minder vermoeiend

Verbetert positiviteit

Kosten besparend



Specificaties

Afmetingen: 60x60/30x120/60x120cm LED panel 9mm

Wattage: 36w

Lumen: 2800lm

Colour temperature: 5500k

CRI: >75

Behuizing: Aluminium

Levensduur (l70): 50,000 uren

• Passend voor 25mm en 15mm T-profiel 
plafonds

• Passend voor wand montage in eigen 
ontwikkeld systeem 

• LED technologie

• Excellente kleur weergave (RA)>80

• Levensduur: 50,000 branduren

• Slim Profiel

• Bespaar 50-70% op energie kosten

• Geen opstarttijd, trillings- en 
onderhoudsvrij

• Vrij van kwik en andere schadelijke 
stoffen

Energie 
besparing:50%

•Lage warmte afgifte
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Collectie:

Afbeeldingen
Kies hier uit een enorme keuze van standaard afbeeldingen. Mocht uw afbeelding hier niet tussen zitten, maatwerk 
en of eigen ontwerp behoord tot de mogelijkheden 

Lucht en Bomen

Palm trees on blue sky 
and white clouds
OS001

Falling snow
OS006

Sunlight in the blue sky
OS011

The amazon rainforest
OS002

Cherry tree blossom
OS007

Blue sky with clouds
OS053

Autumn leaves
OS003

Meadow flowers
OS008

Starry night
OS012

Autumn forest
OS004

Daisies on blue sky
OS009

Colourful fireworks
OS013

Branches covered with 
snow
OS005

Bright blue sky
OS010

Colourful hot air 
balloons
OS014

Palm trees at sunset
OS047

Bunch of red balloons 
on blue sky
OS057

Colourful balloons in 
the sky,
OS056

Balloons
OS055

Ferris wheel against the 
moon
OS070



Afbeeldingen

ruimte

Solar system and space 
objects
OS015

Earth and sun
OS068

Cat in outerspace
OS075

City skyscraper
OS018

Astronaut in outer 
space
OS016

Space in the night sky
OS071

Astronaunt on Mars
OS076

Bright skyscraper
OS019

Outerspace
OS017

Stars of a planet and 
galaxy in a free space
OS072

UFO shines spot light 
on earth
OS077

Wolkenkrabbers

Bottom view of modern 
skyscraper
OS080

Starfield
OS051

International space 
station
OS073

Astrology
OS078

Vintage toned 
Manhatton skyscraper
OS081

Fantasy deep space 
nebula
OS052

Rocket launch into 
outer space
OS074

Astronaunts, space 
shuttle and station in 
outerspace
OS079

Vintage Skyscraper 
with blurred sky
OS082
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Collectie

 Bos en Bergen

Cliffs and blue sky
OS023

Looking up at the back 
wall of the upper 
emerald
OS024

Sunset over olympus
OS095

Zon

Rainforest canopy
OS093

Looking up the trunk 
of a giant rainforest 
tree
OS094

Sunset/ sunrise with 
clouds
OS026

Beautiful sunset over 
sea reflection
OS096

Sunrise
OS097

Bright blue, orange 
and yellow sunset sky
OS098

Sunset clouds
OS099

Bloemen

Spring flowers
OS048

Royal poinciana
OS088

Dogwood blooms and 
blue sky
OS063

Allium flowers
OS089

Red tulips and blue sky
OS054

Tebebuia flowers
OS090

Looking up at spring 
blossom
OS086

Vintage flowers
OSO91

Yelllow daisies
OS087

Dandelions
OS092



Afbeeldingen

Dieren

Giraffe and trees
OS049

Koala sitting on a 
branch
OS065

Giraffe and blue sky
OS050

A close up of an 
elephant
OS100

Curious horse
OS044

Orangutan
OS101

A dog looking down a 
hole
OS045

Ostrich
OS102

Cat looking down and 
ready to jump
OS046

Llama
OS103

Onder Water

scuba divers
OS030

Red sea diving with 
dolphins
OS066

Tropical fish on a coral 
reef
OS031

Diving with many reef 
sharks
OS064

Green sea turtle on the 
surface
OS032

Eagle ray swimming 
with small group of jack 
fish
OS083

Jelly fishes illuminated 
with blue light
OS058

Anemone fish
OS084

Underwater paradise
OS067

Dolphin and turtle 
underwater
OS085
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Collectie

 Wetenschap

Nerve cell
OS033

Green cell
OS034

Mitosis under 
microscope
OS104

Bacteria virus under 
microscope
OS105

Human liver tissue
OS106

Natuur

Lavender flowers
OS029

English country garden
OS028

Autumn river in forest 
with foliage and rocks
OS025

Lavender field
OS027

Tropical rainforest
OS022

Autumn dawn in magic Forest lake Beautiful & miraculous Winter wonderland Green trees along a river
forest
OS062

High mountain range 
covered by snow
OS117

OS059

Toroweap point at 
sunset
OS118

spring landscape
OS060

Magical forest
OS119

OS115

Antelope canyon
OS120

coast
OS116

Summer view of spearfish 
falls
OS121



Afbeeldingen

Tropisch

Beautiful beach and 
tropical sea
OS020

Tropical palm trees
OS109

Great Roman empire
OS035

Beautiful sunset over 
tropical beach
OS021

Silhouette  of palm 
trees on tropical beach
OS110

Pirate ship
OS036

Untouched tropical 
beach
OS061

Tropical Maldivian 
paradise
OS111

Historisch

Vikings
OS037

Beautiful sunset at a 
beach resort
OS107

Tropical island and 
underwater world in 
the Maldives
OS112

Bandaged British 
World War 1 soldiers in 
battle
OS038

Kayak on the beach at 
sunset
OS108

Bright sunset on a 
sandy tropical palm 
beach
OS113

Dinosaur in the jungle
OS039

Passage through an old Pirate ship Ancient Egypt Steam engine train Chinese house in the
coal mine
OS040

OS041 OS042 OS043 mountains
OS114
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 Collectie 

Transport

An old classic car in the 
centre of Havana
OS122

Low flying crop duster 
spraying fertilizer
OS127

Container truck in ship 
port for logistic and 
transport business
OS132

Car in old Havana
OS123

Biplane at an airshow
OS128

Cargo plane and 
container ship
OS133

Driver riding a 
motocycle
OS124

Yellow sports car
OS129

Passenger airplane in 
the clouds
OS134

High speed train
OS125

Highway traffic in 
sunset
OS130

Metro train on the red 
line in Dubai
OS135

Morning train
OS126

Blurred road & car, speed 
motion
OS131

Formation flight of the 
Royal Air Force
OS136

Als u geen keuze heeft kunnen maken: maatwerk en of eigen afbeeldingen is/ zijn mogelijk.



De Roef 20
9206 AK Drachten
Tel: 085-4862373
Email: mwjousma@cornerstone-europe.com


