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LICHT & KLEUR

 CONCLUSIES MEN STORES   S = SPRINGFIELD, JJ = JACK & JONES, C = CELIO

 
 PRODUCT: mannenkleding = kleurtinten met lage intensiteit of lage verzadiging.
 INTERIEUR: S en JJ: ‘mannelijk karakter’ >> industriële look: donkere kleuren, technisch, staal en 

 baksteen C: kleurgebruik van LOGO (rood en wit)

 VERLICHTING: metaalhalogeen spots op railsysteem (S, JJ) of ingebouwd (C) met smalle licht-

bundel (S) of brede lichtbundel en/of diffuus glas (JJ, C)). 

Indirecte kastverlichting met fluorescentie (C)

� Kleine oppervlakten (S) vragen om strengere selectie- en ordening van getoonde producten 

� Weinig kleurcontrast tss inrichting en product (S, JJ) vraagt hogere verlichtingssterktes 

� Eenzijdig gebruik van accentverlichting geeft onaangename licht-schaduw contrasten

� Hoge algemene verlichtingssterkte > kleurcontrast met kleding, maar andere kijk op branding

� Eenzijdig type verlichting geeft onduidelijke zonering (o.a circulatiezone, product, kassa,...)

� Kleurweergave wordt als beter ervaren bij hogere verlichtingssterktes

� Bij lage lichtsterktes en donkere omgeving wordt lichtkleur als warm ervaren
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LICHT & KLEUR

 CONCLUSIES WOMEN STORES   B = BERSHKA, Z = ZAZA

 
 PRODUCT: vrouwenkleding = kleurtinten met lage tot hoge intensiteit en/of verzadiging.
 INTERIEUR: B: hout, diverse grijstinten, metaal. 

 Z: laag zwart plafond, natuursteen, zwart meubilair

 VERLICHTING: B: diffuse plafondtegels (fluorescentie) + metaalhalogeen spots en wallwashers

op railsysteem

Z: inbouw metaalhalogeen spots + indirecte kastverlichting met fluorescentie

� Gebruik van degelijke duurzame materialen straalt hogere klasse uit

� Kleine oppervlakten (S) vragen om strengere selectie- en ordening van getoonde producten

� Kleurcontrast tss inrichting en product door gebruik van zowel neutrale als donkere kleuren

� Gelijkmatige verlichting met hoge verlichtingssterkte wordt lager geklasseerd 

� Eenzijdig type verlichting geeft onduidelijke zonering (B: mannen >< vrouwen)

� Kleurweergave wordt als beter ervaren bij hogere verlichtingssterktes

� Bij lage lichtsterktes en donkere omgeving wordt lichtkleur als warm ervaren
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 CONCLUSIES FOOD STORES   A = ALDI, D = DELHAIZE

 
 PRODUCT: droge voeding, zuivel, vlees, brood, drank, diepvries, gebruiksvoorwerpen,...
 INTERIEUR: A: witte wanden, industriële rekken, koeltogen, lamellenplafond, beige tegelvloer 

 D: metalen rekken, houten rekken, koeltogen, plafondtegels, diverse kleuren

 VERLICHTING GROENTEN EN FRUIT: 

 A: opbouw naakte fluorescentie armaturen, kleur 830. 

 D: opbouw fluorescentie armaturen mèt en zonder reflectoren kleur 830 + metaalhalogeen spots

� Een enkel type verlichting geeft onduidelijke zonering en geeft winkel goedkopere indruk

� Hogere afwerkingsgraad van inrichting geeft vertrouwen in productkwaliteit

� Hogere verlichtingssterkte (D) geeft indruk van versheid en kwaliteit

� Kleurweergave wordt als beter ervaren bij hogere verlichtingssterktes

� Voor 60% van de ondervraagden is het gebruik van naakte TL armaturen gevolg van de 
goedkopere aankoopprijs. Slechts 30% wijt het aan de goedkope ‘indruk’ die ze nalaten.

� Verlichten van vlees: 50% kiest voor warme lichtkleur, 50% voor koude lichtkleur
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LICHT & KLEUR

 ALGEMENE CONCLUSIES ENQUETE

� Gezien beperkt aantal proefpersonen is de relevantie van deze enquête eerder klein

� Weinig verrassende resultaten m.b.t algemene indruk van winkelruimtes

� Resulaten zijn meestal gelijklopend, zowel voor effeciënte- als echte shoppers

� Studenten schatten effect van verlichting binnen interieurconcept te laag in

� Opvallende verdeeldheid m.b.t. warm/koud licht voor vlees

� Kleurweergave wordt als beter ervaren bij hogere verlichtingssterktes. 

� Bij lage lichtsterktes en donkere omgeving wordt lichtkleur meestal als warmer ervaren

� Donkere inrichting vraagt om hogere verlichtingssterktes (hogere energiekost)

� Universeel gebruik van metaalhalogeen lampen binnen retailsector versterkt neiging om zich 
dmv de inrichting te onderscheiden. (cfr 10 jaar geleden)

� Invloed van muziek op beleving van de ruimte is een onderschat fenomeen
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