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Bestuursgebouw Gebrüder Heinemann, Hamburg, Hamburg, Duitsland

Downlights voor een efficiënt lichtconcept op
kantoor: Bestuursgebouw Gebr. Heinemann,
Hamburg

Architectuur: IFB GmbH consulting engineers & architects, Hamburg/Duitsland
Elektroplanning: Pinck Ingenieure Consulting GmbH, Hamburg/Duitsland
Lichtplanning: Ferrara Palladino e Associati, Milaan/Italië
Fotografie: Arnaldo Dal Bosco, Valdagno/Italië en Dirk Vogel, Dortmund/Duitsland
Plaats: Hamburg
Land: Duitsland
Website: www.gebr-heinemann.de
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Moderne kantoorverlichting met ERCO lichtwerktuigen combineert efficiency met maximaal
visual comfort voor uiteenlopende werksituaties. In het onlangs uitgebreide logistieke
centrum van de internationaal actieve distributeurs en luchthavenretailers Gebr.
Heinemann in Hamburg scheppen passende verlichtingssterktes en een optimale
antiverblinding van de compacte ERCO LED-downlights een prettige werkomgeving.
Wat de gebroeders Carl en Heinrich Heinemann in 1879 als klein familiebedrijf oprichtten,
ontwikkelde zich over vier generaties tot één van de meest vooraanstaande distributeurs en retailers op
de internationale reismarkt. Tegenwoordig levert Gebr. Heinemann aan internationale luchthavens,
luchtvaartmaatschappijen en taxfree-winkels in meer dan 100 landen met een voortdurend groeiend
taxfree-assortiment van merkartikelen uit de gebieden parfum en cosmetica, wijn en spiritualiën,
zoetwaren en delicatessen. Vanuit Hamburg-Allermöhe sturen circa 500 medewerkers de logistieke
processen van de onderneming aan: in het in 2003 opgeleverde logistieke centrum worden dagelijks tot
en met 700.000 verkoopeenheden overgeslagen en naar groothandelklanten overal ter wereld
verzonden. Recent werd het bestaande gebouw onder auspiciën van IFB consulting engineers &
architects met een kantoorverdieping uitgebreid. In een centraal gedeelte met terugliggende galerijen
ontstonden op circa 900m2 de meest moderne kantoorwerkplekken voor 46 medewerkers – perfect
verlicht met de meest recente LED-lichttechniek van ERCO.

In de golfvormig neergelaten plafondpanelen voor de vensterfronten van het hoofdkantoor van Gebr. Heinemann zorgen Compact
LED-downlights neutraalwit 16W met lichtverdeling extra wide flood voor een gelijkmatige basisverlichting.

Kantoorverlichting met ERCO: efficiënte LED-techniek met groot visual comfort
Lichte, verlaagde plafondpanelen die golfvormig naar de vensterfronten aan de zijkant neerdalen,
kenmerken de strakke vormgeving van de binnenruimte van de nieuwe kantoortuin. Middenin het
kantoorgedeelte werd bovendien op circa 200m2 een tweede niveau met werkplekken geconstrueerd;
daaronder bevinden zich vergader- en serviceruimten. De zeer verschillende hoogtes van de ruimte van
circa drie tot maximaal zeven meter vormden een bijzondere uitdaging voor de lichtplanning. Op dat
moment werd ERCO erbij betrokken: met de flexibele downlight Compact zijn gedifferentieerde
vermogenstrappen van 8W tot 40W mogelijk die een optimaal antwoord geven op verschillende
maatstaven en hoogtes van de ruimte. Met extra wide flood voor een efficiënte basisverlichting en oval
flood voor de verlichting met een gering stroomverbruik van verkeerszones en bureaus biedt Compact
bovendien verschillende lichtverdelingen die het uitgebreide en afzonderlijke gebruik in kantoren
mogelijk maken.
De krachtige lichttechniek van ERCO maakt bovengemiddeld grote armatuurafstanden mogelijk
„De elliptische lichtverdeling oval flood heeft ten opzichte van een gangbare, rotatiesymmetrische
lichtverdeling het grote voordeel dat zelfs bij het geringe vermogen van 16W relatief weinig
plafondinbouwarmaturen nodig waren”, aldus Swen Ebinger van Pinck Ingenieure Consulting GmbH,
die verantwoordelijk is voor de elektroplanning. „De efficiënte lichttechniek van ERCO maakte
daardoor bovengemiddeld grote armatuurafstanden mogelijk, waardoor installatie-inspanningen en
kosten werden bespaard – en voor een rustige, homogene indruk van de plafonds in de ruimte werd
gezorgd.” Ook daar waar bijna zeven meter hoogte in de ruimte onder het verlaagde plafond wordt
bereikt, werd gekozen, na de exacte verlichtingsberekening door PINCK, voor het indrukwekkende
licht van de Compact LED-downlights neutraalwit van 40W. Projectingenieur Swen Ebinger van PINCK

constateert: „Ondanks de montage van de ERCO downlights in een hogere ruimte kan verblinding
worden uitgesloten – dankzij de uitstekende optisch systemen met antiverblinding en de exact naar het
doelvlak geleide lichtverdeling.”

Middenin de nieuw vormgegeven kantoortuin van Heinemann werd op circa 200m2 een tweede niveau met werkplekken
geconstrueerd. Daaronder bevinden zich vergader- en serviceruimten.
Voor de verlichting van de gangzone onder de terugliggende galerijen – hier bedraagt de hoogte van het vertrek nauwelijks drie
meter – werd gekozen voor Compact LED-downlights neutraalwit met lichtverdeling oval flood. De tweezijdige lichtsterkteverdeling
is bijzonder geschikt voor de lineaire basisverlichting van wegen en verkeerszones.

Compacte LED-downlights van ERCO – het esthetische en energiezuinige alternatief voor
armaturen met fluorescentielampen
De naam Compact spreekt voor zich: de combinatie van visual comfort en geringe inbouwdiepte van de
compacte LED-downlights is uniek. Op de nieuw vormgegeven kantoorverdieping van het logistieke
centrum van Gebr. Heinemann in Hamburg-Allermöhe genereren de bescheiden puntlichtbronnen een
elegant verschijningsbeeld van de totale ruimte met het rustige, gelijkmatige ritme in het verlaagde
plafond. Bij maximale flexibiliteit dankzij de consequente ERCO armatuursystematiek – dus
verschillende maten, lumenklassen en lichtverdelingen bij familieoverkoepelende, uniforme LEDkwaliteit – blijven de plafondinbouwarmaturen optisch altijd identiek. Krachtig, goed afgeschermd en
duurzaam vormen de compacte downlights van ERCO een esthetisch en energiezuinig alternatief voor
langwerpige armaturen met fluorescentielampen.

Verschillende hoogtes van de ruimte van circa drie tot maximaal zeven meter binnen de nieuw
geconstrueerde kantoorverdieping vormden een bijzondere uitdaging bij de lichtplanning.

Ondanks de montage van de ERCO downlights in een hoge ruimte kan verblinding worden uitgesloten –
dankzij de uitstekende optisch systemen met antiverblinding

Hier wordt het grote visual comfort van de 40W-armaturen voor medewerkers in de bovenste
kantoorzone van het bestuursgebouw duidelijk.

Krachtige LED-lichttechniek van ERCO maakt in het bestuursgebouw van Gebr. Heinemann daardoor
bovengemiddeld grote armatuurafstanden mogelijk, waardoor installatie-inspanningen en kosten
worden bespaard – en voor een rustige, homogene indruk van de plafonds in de ruimte wordt gezorgd.

Over de auteur: Kristina Raderschad heeft sinds 2005 een redactiebureau in Keulen. Opgeleid als Dipl.-Ing.
interieurarchitectuur, worden haar verslagen, reportages en interviews over de thema's Architectuur en Design wereldwijd
gepubliceerd – in tijdschriften als AD Architectural Digest, A&W, ELLE DECORAT ION, HÄUSER, MARK of WALLPAPER*.
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