
 

Press Information 
 
 
30 augustus 2011 
 
Ref.: 3919 
 

Het hotel Suites@FEEK creëert colour on demand-suites met RGB High 
Power Miniflux van Ilti Luce 
 
Antwerpen, België – Het design hotel Suites@FEEK combineert Feek-design met 
de professionele verlichtingstechnologie Ilti Luce van Philips voor de verlichting van 
zijn suites. 
 
Suites@FEEK is een design hotel gelegen in het centrum 
van Antwerpen en wordt uitgebaat door de bekende 
design-ontwerper Frederik van Heereveld en zijn gezin. 
Suites@FEEK biedt unieke designaccommodatie in 
exclusieve suites. De vier suites zijn volledig ingericht met 
ontwerpen van Feek, het designmerk van Frederik van 
Heereveld. Het is dus een hotel en showroom in één. 
 
De inrichting van de suites werd naast de aanwezigheid 
van de ontwerpen strak en eenvoudig gehouden. Hierdoor wil Suites@FEEK zich 
onderscheiden van de concurrentie en het verschil maken door zijn gasten de 
mogelijkheid te bieden zelf het decor van hun suite te bepalen door hen in staat te 
stellen de verlichting aan te passen, en dit door de eenvoudige besturing van een 
afstandsbediening. 
 
Elke suite is voorzien van een technologie die de gasten de mogelijkheid geeft om de 
verlichting te kiezen die beantwoordt aan hun huidige wensen of aan de gelegenheid. 
Hiervoor heeft Suites@FEEK een beroep gedaan op de professionele 
verlichtingstechnologie van Philips in combinatie met zijn design-luminaires. 
 
“De architectuur van het pand was een gegeven. Het heeft een strakke invulling 
gekregen door middel van diverse FEEK-elementen en oplossingen op het gebied 
van interieur en comfort. Dit alles heeft de beperking zwart en wit gekregen. In plaats 
van kleur aan te brengen door middel van meubels en accessoires kozen wij voor 
licht! Het interieur is ingekleurd met enkel zwart en wit wat de gast de mogelijkheid 
geeft met de Philips To be Touched-bediening kleur en sfeer aan te brengen zoals zij 
het graag hebben!”, aldus Frederik van Heereveld, ontwerper en uitbater van 
Suites@FEEK. 
 
Voor deze samenwerking maakt Philips gebruik van de innovatieve 
verlichtingsoplossingen van Ilti Luce. Het Italiaanse Ilti Luce is een toonaangevend 
Europees bedrijf dat LED’s ontwerpt voor architecturale binnenverlichting. Het werd 
in 2009 overgenomen door Philips en maakt deel uit van de activiteit Professional 
Luminaires binnen de sector Philips Lighting. 
 
 
 



Voor de realisatie van het project hebben Philips 
en designer Frederik van Heereveld nauw 
samengewerkt om tot de beste oplossing te 
komen, die design en verlichting met elkaar 
verenigt. Frederik van Heereveld heeft zelf de 
luminaires ontworpen en heeft aan Philips 
gevraagd om een verlichtingtechnologie te 
vinden die het best in de luminaires past. Philips 
heeft de RGB High Power Miniflux van Ilti Luce in 

de design-luminaires geïnstalleerd. De Miniflux worden aan de hand van het 
lichtregelsysteem To be Touched van Philips bediend. 
 
High Power Miniflux: Het personaliseren van de beleving met verlichting 
Philips streeft ernaar intense ervaringen met licht te creëren. Net zoals de 
accommodatie en de service belangrijke aspecten zijn bij de beleving van de klant, 
zo speelt de verlichting eveneens een belangrijke rol bij het personaliseren van de 
beleving van de gasten. Elke gast is anders en verlangt tijdens zijn verblijf een 
beleving op maat. Of het nu zakelijk of voor ontspanning is, gasten willen in hun 
hotelkamer in staat zijn de sfeer te personaliseren en de verlichting te regelen 
afhankelijk van hun individuele behoeften. Philips speelt in op dit aspect met de RGB 
High Power Miniflux en haar To be Touched-lichtregelsysteem. 
 
Elke suite is uitgerust met het Philips To be Touched-lichtregelsysteem, waarbij een 
kleine afstandsbediening aan de muur wordt gevestigd. Aan de hand van de 
afstandsbediening kunnen de bezoekers zelf de verlichting van hun suite kiezen. Zo 
kunnen ze de kleur en de intensiteit ervan aanpassen volgens hun wensen. 
De To be Touched geeft de bezoekers de mogelijkheid om zelf de sfeer van de suite 
te bepalen. Ideaal dus bij speciale gelegenheden! 
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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 120.000 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 
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