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Het internationale advocatenkantoor Pinsent Masons opende zijn Noord-Ierse dependance in het
prestigieuze gebouw „The Soloist“ in Belfast. Met verschillende armaturen uit het productprogramma
van ERCO werd een lichtconcept verwezenlijkt dat voldoet aan de complexe vereisten van een moderne
kantooromgeving.
Pinsent Masons speelt een vaste rol in het commerciële leven in Groot-Brittannië. Het advocatenkantoor
voor ondernemingsrecht met zijn hoofdkantoor in Londen en talloze vestigingen in het binnen- en
buitenland heeft ruim 2700 mensen in dienst. Zijn geschiedenis gaat terug tot 1769, waarbij hun
huidige omvang door fusies in de afgelopen 20 jaar werd bereikt. De vestiging in Noord-Ierland bevindt
zich sinds kort in „The Soloist“, een van de meest bekende kantoorgebouwen van Belfast.

„The Soloist“ als gebouw met een nationaal symbolisch karakter
De oplevering van de „The Soloist“ staat in Noord-Ierland te boek als symbool voor de overwinning van
de economische crisis van 2007 tot 2013. Nadat de bouwwerkzaamheden door het conjuncturele
klimaat werden onderbroken, werd het kantorencomplex in de zomer van 2014 geopend, Het ontwerp
is afkomstig van de Noorse architect Niels Torp, in Belfast ondersteund door WDR & RT Taggart
Architecten. AEM Ltd. was verantwoordelijk voor de elektrische installaties. De naam „The Soloist“
berust op een idee van Torp om de nieuwbouw en andere gebouwen rondom Lanyon Square als spelers
in een imaginair orkest te symboliseren. De nabijgelegen conferentie- en concertgebouwen Belfast
Waterfront interpreteerde Torp als dirigenten die hij wilde laten bijstaan door een voortreffelijke solist.
Torp vormde „The Soloist“ formeel door een tweedeling: een verglaasde arcade verbindt de beide
gebouwsegmenten en zorgt voor een markante zichtas naar de straat, zodat de binnenruimten een open
en lichte indruk maken.

Gedetailleerd verlichtingsconcept
Pinsent Masons gaf de opdracht voor de uitbouw van de ruimten in de „The Soloist“ aan de plaatselijk
gevestigde Todd Architecten. De verlichting was in handen van Semple McKillop, ook uit Belfast. De
architecten en ontwerper hechtten er bijzonder veel waarde aan om de medewerkers van Pinsent
Masons visual comfort te bieden dat op elk tijdstip van de dag optimaal is. Armaturen van ERCO
worden in alle gebieden ingezet; van de receptie en de verkeerszones via de kantoren en
vergaderruimtes, tot en met het keukentje en de sanitaire ruimten. „Een sterk punt van ERCO, dat ons
met name overtuigde, zijn compacte downlights – een esthetisch en energiezuinig alternatief voor
langwerpige armaturen en fluorescentielampen“, benadrukt Pinsent Masons. Voor het lichtconcept,
waarin iedere ruimtelijke situatie gedifferentieerd werd bekeken, worden armaturen van de

productfamilies Quintessence, Cilinder, Quadra, Compact en Nadir ingezet. Op die wijze lijkt
bijvoorbeeld een smalle gang tussen het keukentje en een kantoortuin optisch breder, omdat
Quintessence lens-wallwashers een wand van de gang over zijn volledige oppervlak gelijkmatig
verlichten.

Uitnodigende en representatieve receptie
De receptie diende als uithangbord te worden vormgegeven die bij de werkomgeving van het
advocatenkantoor past en een serieuze sfeer overdraagt. „Met het lichtconcept kan vanuit ons oogpunt
een markante huisstijl worden ontwikkeld die voor medewerkers en bezoekers een bijdrage levert aan
de bedrijfscultuur“, verklaart Pinsent Masons. Daarvoor werd een warmwitte lichtkleur gekozen om een
uitnodigende sfeer te scheppen. Quintessence wallwashers laten de edele houtnerven van de
gelambriseerde wand tot hun recht komen. Cilinder opbouwdownlights verluchtigen het vlakke
uiterlijk van het plafond. De effectieve lichtwerktuigen blijven door hun minimalistische design
bescheiden en terughoudend. Aan de receptie sluit een wachtzone aan waar de zuilen van onderaf met
de vloerinbouwarmaturen Nadir worden verlicht. Dat verleent de ruimte een plastisch en dynamisch
uiterlijk.

Hoogwaardige kantoorinrichting voor een werksfeer waar concentratie mogelijk is
Voor de werkplekken wordt neutraalwit licht ingezet, omdat dat bij het werken op beeldschermen zeer
prettig en vriendelijk voor de ogen is. „De verlichting voor werkplekken, schappen aan de wand en
vergadertafels, die in zones is verdeeld, leidt tot een werkomgeving die rijk is aan afwisseling en
aantrekkelijk is“, becommentarieert Pinsent Masons In de gebieden voor geconcentreerd werken
zorgen Quadra plafondinbouwarmaturen voor een verblindingsvrije basisverlichting. Compact
downlights onderstrepen het karakter van de architectuur. Ze plaatsen gericht, stemmige
lichtaccenten op individuele elementen, zoals zuilen of boekenplanken. Glaswanden scheiden
conferentie- en vergaderruimten van andere kantoorgebieden. Hier is het van belang om reflecties op
de glazen oppervlakken te vermijden. Dat lukt met Quintessence inbouwarmaturen met een ovale
lichtverdeling die precies kunnen worden uitgelijnd op de verkeerszones vóór de ruimten.
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