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Milan Design Week: kreon op 
Fuorisalone 

Over kreon 

Schoonheid ontstaat niet door het toevoegen van een laatste detail, wel door het 
weglaten ervan. 
 
De vormgeving van onze collectie getuigt van een manier van denken waarbij 
elke verlichtingsoplossing wordt gereduceerd tot het strikt wezenlijke. Licht en 
lichtwerking staan hierbij centraal, het object aan zich een bouwsteen van uw 
architectuur. Deze zoektocht naar het uitgezuiverde object dat ten dienste staat 
van uw architectuur vergt een diep inzicht in de intrinsieke waarde en 
overeenkomsten van onze verschillende architectuurvormen. Hoe verscheiden de 
ons omliggende architectuur kan ogen, toch kan ze -althans in theorie- 
gereduceerd worden tot enkele basisvormen. kreon beschouwt haar 
verlichtingsarmaturen dan ook als een object waarvan elk element opgebouwd 
wordt vanuit die meest zuivere vorm. Deze benadering van het armatuur ziet het 
detail dan ook niet als een loutere versiering maar als de sleutel tot het begrip en 
het ontwerp van het armatuur in zijn geheel. Onze verlichtingsoplossingen, 
ontdaan van elk overtollig detail, resulteren niet in een streng minimalisme maar 
in een architectonisch object dat steeds in dialoog staat met de ruimte ongeacht 
de stijl waarin deze wordt opgebouwd. Een vormelijk object dat dit samen met 
een performante lichtoplossing kan aanbieden vormt de werkelijke essentie en 
betekenis van architecturale verlichting. 
 
kreon, purity in light stelt u daarom in staat om de voorwaarden te scheppen 
waaronder de schoonheid van uw ontwerp aan de oppervlakte kan komen. 
 
Kristof Pycke   
Art Director 
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Design 

kreon belichaamt de taal van de vormgeving in hedendaagse architectuur, een 
architectuur, gebaseerd op rechte hoeken en lijnen. Het is deze sobere 
architectuur die aan de basis ligt van het universele en tijdloze karakter van het 
toestel. In plaats van de ontwerpen te baseren op de vorm van het 
verlichtingstoestel en de radius van het licht dat ze verspreiden 
kiest kreon resoluut voor architectuur. Omdat kreon uitgaat van het 
architecturale ontwerp, kan ze als evenwaardige gesprekspartner een dialoog 
aangaan met de architectuur. De toepassingen die kreon voorstelt, zijn geen 
vreemde elementen, maar worden door de architectuur opgenomen. 
Het product is minimaal aanwezig en houdt zich totaal op de achtergrond zodat 
het licht de show kan stelen. De vormgeving is eenvoudig en strak. 
Verlichtingstoestellen van kreon zijn sober en slorpen niet alle aandacht op. Een 
architect heeft geen behoefte aan verlichtingstoestellen, maar wel aan licht, sfeer 
en comfort. kreon reikt deze "purity in light" aan. 
 

Kwaliteit 

De evolutie binnen kreon wordt niet alleen gekenmerkt door nieuwe media, een 
nieuw design en montagetechnieken. De nadruk ligt in hoge mate op de 
kwaliteitscontrole van de producten én op de dienstverlening aan onze klanten. 
Op elk niveau van de organisatie is de gedrevenheid om een almaar stijgend 
kwaliteitsniveau te kunnen garanderen enorm groot. 
Dat kan alleen worden bereikt door alle nationale en Europese kwaliteitsnormen 
- voor wat de productnormen ENEC 60598 en EU en het ISO 9001-certificaat 
betreft - in acht te nemen. Alle bestaande producten alsook alle nieuwe 
ontwikkelingen worden ENEC-gecertificeerd. Het behoeft dan ook geen betoog 
dat alle bestaande producten aan de EU-reguleringen en andere van kracht 
zijnde normen beantwoorden. ISO 9001 is de uitgebreide normversie van de ISO 
9000-reeks en heeft betrekking op de totale organisatie van de onderneming. 
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kreon oran 

De nieuwe oran is een primeur voor kreon. De verlichtingsproducent staat vooral 
bekend om haar strakke concepten en geometrische ontwerpen, maar deze keer 
gooiden de ontwerpers het over een andere boeg. Zonder de basisprincipes 
‘eenheid in ontwerp, eenvoud in techniek en precisie in detail’ uit het oog te 
verliezen, kwam de eerste decoratieve lijn van kreon ter wereld. 

De decoratieve kreon oran reeks bestaat uit gependelde armaturen en 
plafondarmaturen. De armaturen zijn er in het zwart of wit, of in pure materialen 
zoals brons. De peertjes zelf zijn in een mondgeblazen versie beschikbaar in twee 
maten, rond- of kegelvormig, of uit alabaster. In de pendelversie zijn er twee 
varianten, met of zonder kap. 

																																									 	 	

kreon oran met bronzen kap,  
langwerpig peertje 

kreon  oran in line, 
brons 
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kreon lini 10 

Continu lineair licht is een essentiële tool voor architecten en lichtontwerpers. 
kreon lini biedt oplossingen voor allerlei toepassingen. De slanke kreon lini 10 
met een verzonken siliconendiffuser creëert een duurzame, zachte lichtverdeling 
en kan worden gebruikt als speels verlichtingselement in een interieur of 
als orientatielicht. Tal van configuraties zijn mogelijk dankzij de verschillende 
hoeken (T-hoek, X-hoek, L-hoek en een hoek voor de overgang tussen plafond en 
muur). Zo stemt u deze verlichtingsoplossing moeiteloos af op elk project. 	
	

																																								 	 	

kreon lini kreon lini 
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kreon holon 40 pendant 

kreon holon breidt uit, het elegante en eenvoudige ontwerp van kreon holon is voortaan 

ook beschikbaar in een pendeluitvoering. Deze compacte cilindervormige armaturen worden 

gekenmerkt door de diepliggende LED, die subtiel een zwarte, witte of geborsteld koperen 

louver aanstraalt zonder te verblinden. kreon holon 40 pendant is de oplossing voor algemene 

of accentverlichting op horizontale oppervlakken.  

 

																																												 	 	

kreon holon 40 zwart kreon  holon 40 en oran 
armaturen 
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kreon up 40 

kreon up 40, het kleinste product uit de kreon up familie, schittert in al zijn minimalisme 

en optische functionaliteit. Deze uplighter met IP67- label is verkrijgbaar in een vierkante en 

een ronde uitvoering, afgewerkt met zwart of wit gehard glas. De rand in gezandstraald 

roestvast staal zorgt voor een verfijnde toets. De LEDmodule is diep in de armaturen 

geplaatst en optioneel voorzien van een antiverblindingslouver, die het ook mogelijk 

maakt om het licht precies te richten. Van kreon up 40 is ook een opbouw-downlighter 

verkrijgbaar.  

 

																																						 	

	 kreon up 40 kreon up 40 zwart 
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kreon side in-line 

De klassieke verzonken armatuur kreon side werd in velerlei opzicht 
doorontwikkeld. Nieuwe gefacetteerde reflectoren creëren een gelijkmatige, 
asymmetrische lichtemissie, waarmee de side in-line zowel een zeer effectief 
armatuur voor wand en vloer wordt. Het licht wordt op fascinerende wijze over 
het oppervlak van de verticale achterwand gericht en trekt zo alle aandacht naar 
zich toe. De kreon side in-line is leverbaar in verschillende materialen en 
verkrijgbaar in de breedtes 25, 40 en 80mm. De side in-line is een onderdeel van 
de architectuur en kan met andere armaturen van dezelfde grootte worden 
gecombineerd.	
	

																																										 	

kreon side in-line kreon side in-line 
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kreon up glass 

kreon hecht belang aan artisanaal vakmanschap. Artisanaal glas, een pretentieloos en 

ongebruikelijk industrieel materieel, is elegant, modern en veelzijdig. Het juiste resultaat 

vergt technische vernuftigheid en artistieke ambitie. Geblazen, geperst, 

geslepen, gezandstraald, vormt het een boetserend materiaal. Traditie en moderne 

lichttechnieken lopen hier ongedwongen in elkaar over. Het design van kreon up 80 glass 

outdoor is een geslaagde creatie die de zachte contouren van het glas combineert met 

een aangepaste versie van de reeds bestaande kreon up 80 outdoor armatuur. 

 

                      
kreon up glass kreon up glass 
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kreon fuga 

kreon fuga is een hangend lichtarmatuur waarmee de architect zijn creativiteit op nieuwe 

manieren kan inzetten om interactie aan te gaan met de omliggende ruimte. De abstracte 

geometrische taal van een enkele kreon fuga-unit levert een onafhankelijke, autonome vorm 

op – een object. Het slanke profiel en de flexibele vormgeving van het product creëren een 

fascinerende, bijna dramatische spanning tussen het gesloten, aan het plafond bevestigde 

profiel en het hangende, lichtgevende profiel. Tegelijkertijd ontstaat er een relationele 

ruimte tussen object en architectuur. 

 

				 																																			 	 	

kreon fuga kreon fuga 
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belux inline 

belux inline is een verfijnde tool voor lineaire verlichting: de armatuur stuurt het licht precies 

in de gewenste richting in plaats van het alleen diffuus in de ruimte te verspreiden. Op deze 

manier creëert belux inline compleet nieuwe mogelijkheden voor lineaire lichtsturing, en biedt 

het nieuwe creatieve mogelijkheden voor de lichtadviseurs en verlichtingsplanners.  

 

		 																																							 	

belux inline belux inline 
 


