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In het onlangs geopende Market Center Madrid van Engel & Völkers werd met moderne en efficiënte
ERCO lichtwerktuigen een klassieke kantoorverlichting geïnstalleerd. De lichtoplossing laat zien hoe
visual comfort en spaarzaamheid kan worden gecombineerd voor voor hedendaags, dynamisch
kantoorwerk.
De makelaar, Engel & Völkers, opgericht in 1977 in Hamburg, behoort vandaag de dag met
vertegenwoordigingen in zo'n 40 landen op vijf continenten en circa 5500 medewerkers tot de Global
Players in zijn sector. Aan het succes van de franchiseonderneming heeft niet op de laatste plaats een
duidelijke, uniforme huisstijl bijgedragen, die de waardigheid van het merk onderstreept en zijn
herkenbaarheid waarborgt. Voor de shop- en kantoorverlichting van de Engel & Völkers Groep is ERCO
een langdurige en beproefde partner. In 2013 voerde de onderneming een businessmodel in dat nieuw
was in zijn soort: het Market Center-concept. Achter het begrip MC gaan vastgoedagentschappen
schuil met ongeveer 200 medewerkers die in de meest belangrijke steden wereldwijd gedeeltelijk door
Engel & Völkers direct, gedeeltelijk door franchisenemers worden geëxploiteerd en telkens
verantwoordelijk zijn voor een metropoolregio.
Het eerste Market Center werd in 2013 in Barcelona geopend. Daarna volgden New York, Bogotá,
Wenen en Malta. Enkele maanden geleden pakte het nieuwe MC in de Spaanse hoofdstad Madrid de
business op. Dynamisch en met groeivooruitzichten heerst in de kantoren een flexibele, productieve en
tegelijkertijd communicatieve sfeer. Ook bij dit project koos Engel & Völkers voor licht van ERCO.
Doorslaggevend waren daarvoor het visual comfort, de flexibiliteit en de spaarzaamheid van de ERCO
lichtwerktuigen.

Stralend witte ruimten, gelijkmatig en sprankelend verlicht
Het MC Madrid is gelegen midden in de stad op de zesde bovenverdieping van een modern
kantoorpand aan de Calle de Génova. Op een oppervlakte van circa 1300 m2 omvat het een
ontvangstgedeelte, een grote kantoorruimte, een reeks aparte kantoren, alsmede een loungegedeelte
dat voor besprekingen met klanten wordt gebruikt, maar ook als verblijfs- en pauzeruimte voor de
medewerkers is bestemd. De kantoorarchitectuur van het MC Madrid bestaat, net zoals de shops van
Engel & Völkers, uit een vrijwel witte merkenwereld. Wit zijn niet alle aan de ruimte grenzende vlakken
- met uitzondering van de grote kantoorruimte die een houten parketvloer heeft - maar ook de
inbouwmeubels en de bureaus. Juist in een dergelijke ambiance zijn de gelijkmatige verlichting van de
ruimten en een homogene lichtkleur van doorslaggevend belang voor een hoogwaardig beeld van het
merk. Deze uitdagingen worden in Madrid door de plafondinbouwarmaturen Compact en spots uit de
Opton reeks beheerst. Hun voortreffelijke performance is ook te herleiden naar de precieze LEDselectie en de uitgekristalliseerde ERCO lichttechniek.

Flexibele ERCO lichtstructuur voor verschillende werksituaties
Terwijl Compact en Skim in het ontvangstgedeelte alsmede in de gangen werden geïntegreerd, wordt
Opton in de grote kantoorruimte en in de lounge ingezet. In het ontvangstgedeelte, het visitekaartje
van het kantoor, zorgt Compact met de lichtverdeling wide flood voor optimaal visual comfort. In de
gangen daarentegen wordt de plafondinbouwarmatuur als wallwasher ingezet. De verticale verlichting
laat de smalle, lange ruimten optisch breder lijken en vergemakkelijkt de oriëntatie. Dankzij de oval
flood lichtverdelingen zijn enkele extra plafondinbouwarmaturen voldoende om de langgerekte
verkeerszones adequaat te verlichten. In bijzondere situaties waar in de aangrenzende hoogte van het
vertrek inbouwkasten een lengtezijde van de gang innemen, wordt het licht asymmetrisch op de
oppervlakken van de kasten uitgelijnd. Het sprankelende, verticale LED-licht leidt de aandacht
onwillekeurig naar de in het dagelijks kantoorleven belangrijke archiefruimten en zorgt al in de gang
voor een optimale leesbaarheid van de documentatie.
In de grote kantoorruimte en in het loungegedeelte, waar de opdrachtgever de voorkeur gaf aan een
opengewerkte plafondconstructie, viel de keuze op spanningsrails en spots. Het gebruik van Opton was
hier met name raadzaam vanwege zijn geringe bouwhoogte bij tegelijkertijd een hoge lichtcapaciteit.
Dankzij de comfortabel verwisselbare ERCO Spherolit-lenzen kunnen met dit lichtwerktuig afhankelijk
van de werksituatie de meest uiteenlopende lichtverdelingen worden gerealiseerd. Opton spots zijn in
de grote kantoorruimte van het MC Madrid enerzijds bestemd voor de directe verlichting van de
werkplekken en anderzijds voor de verticale verlichting van wandoppervlakken. In opeenvolgende
opstelling staan hier lange werktafels met aan beide zijdens telkens plaats voor zes medewerkers. Voor
de verlichting werden in het midden via de langsas van de tafels spanningsrails gemonteerd. Hier is de
efficiency van de in Lüdenscheid ontwikkelde ERCO lichttechniek duidelijk merkbaar: één Opton spot
is voldoende om telkens twee naast elkaar gelegen werkstationplaatsen te verlichten. De spaarzaamheid
van deze lichtoplossing wordt door het gebruik van oval flood lenzen mogelijk gemaakt die de
werkplekken met een lineaire lichtbundel uiterst efficiënt en bovendien zeer gelijkmatig verlichten.

Wallwashing voor spaarzaamheid en lichtkwaliteit
Een andere reden voor de enorme efficiency van het lichtconcept is het gerichte gebruik van verticale
verlichting. De zijwanden van de grote kantoorruimte worden door de vensterpui en een daar tegenover
liggende wand gedefinieerd. Aangezien de ervaring van lichtsterkte in een ruimte wezenlijk afhankelijk
is van verticale vlakken, werden voor deze zijwand Opton wallwashers geïnstalleerd. Door de verlichte
wandoppervlakken kan een uitstekende indruk van de lichtsterkte worden gegenereerd met een veel
lager aansluitvermogen dan met een zuiver horizontale verlichting. Bovendien schept de combinatie van
wallwashing en horizontale bureauverlichting een perfecte basis voor geconcentreerd werken op
kantoor, doordat door geringe contrasten wordt voorkomen dat de ogen vermoeid raken. Niet op de
laatste plaats zorgt de lichte wand ook voor een duidelijke, ruimtelijke oriëntatie. Het lichtconcept in
het Madrileense kantoor van Engel & Völkers ondersteunt het hedendaags snelle en communicatieve
werken in een sector, waarin een aandachtige, servicegerichte dialoog van plaats wisselt met
geconcentreerd denkwerk.
Lichtwerktuigen van ERCO vormen echter niet alleen de basis voor de op de waarneming gerichte
lichtconcepten, maar voldoen met hun zeer goede antiverblinding tevens aan de normen voor
kantoorverlichting. Het voorbeeld van Engel & Völkers MC in Madrid laat nog eens zien dat het
samenspel van vakkundige lichtplanning en uiterst efficiënte ERCO lichtwerktuigen meervoudig wordt
terugbetaald - met verlichtingsoplossingen die in energiezuinig en functioneel opzicht in gelijke mate
overtuigen - en dat ook met het oog op de toekomst.
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