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Memocorp, Sydney, Sydney, Australië

Memocorp, Sydney
Licht in plaats van armaturen voor een moderne
kantooromgeving
Interieurarchitectuur: Girvan Waugh, Sydney / Australien, www.girvanwaugh.com.au

Fotografie: Jackie Chan, Sydney / Australien
Plaats: Sydney
Land: Australië

In het zakenkwartier van Sydney, waar gebouwen zich uitstrekken tot in de hemel, bevinden
zich hoog boven in George Street 259 moderne huurkantoorruimten. Een deel van de
hoogwaardige interieurinrichting is een verlichtingsconcept dat zowel aan de eis voor
maximaal visual comfort als aan de eis voor een minimalistisch armatuurdesign voldoet.
Compar lineair plafondinbouwarmaturen van ERCO maken deze vrijheid in vormgeving
mogelijk bij de hoogste lichtkwaliteit.
Door de renovatie in november 2017 ontstond uit de normale kantoren in George Street een
kantooromgeving voor modern werken. Boven de daken van de metropool zijn nu hoogwaardig
uitgeruste ruimten voor toekomstige huurders beschikbaar. Het architectuurbureau Girvan Waugh
verwierf de opdracht om een flexibele en efficiënte kantooromgeving te scheppen, waarin
medewerkers zich prettig voelen en waar ze productief kunnen werken. Verlichting speelde een
wezenlijke rol bij de vormgeving van een ergonomische en aantrekkelijke kantoorwerkplek. Girvan
Waugh lette met name op het grote visual comfort en koos voor lichtwerktuigen van ERCO. Terwijl bij
traditionele lichtoplossingen de keuze valt op plafondrasters met armaturen over een groot vlak, lukt
het Girvan Waugh om met ERCO conventionele plafondindelingen te doorbreken en deze naar een op de
waarneming gericht lichtconcept te converteren.

In zones ingedeeld, in het plafond geïntegreerd lichtconcept in plaats van
rasterarmaturen
Het lichtconcept in de kantoorruimten komt overeen met de verlichtingsfilosofie van Richard Kelly, die
erin voorziet om sfeer te scheppen en licht alleen daar in te zetten, waar het nodig is. Bij het betreden
van de receptie begroet de helder verlichte achterwand klanten en medewerkers. Daarvoor zorgen
Compar lineaire wallwashers die zich met hun geringe buitenmaat vrijwel onzichtbaar in het beeld van
het plafond voegen en alleen door hun voortreffelijke lichteffect op de voorgrond treden. Voor
werkzaamheden aan de receptie levert de werkplekarmatuur Lucy breed stralend licht en
perfectioneert met haar heldere armatuurdesign het volledige concept. In de vergaderruimten wordt
afgezien van een basisverlichting over een groot oppervlak. In plaats daarvan wordt gedifferentieerd
licht uit het plafond ingezet. De combinatie van Compar lineaire downlights en wallwashers zorgt voor
hoge cilindrische verlichtingssterktes. Dankzij de verticale verlichting van de wanden aan beide einden
van de ruimte ontstaat een prettige indruk van de lichtsterkte en lijkt de ruimte daardoor royaler.
Downlights met de lichtverdeling oval wide flood verlichten met hun langwerpige lichtbundel de
volledige lengte van de tafel en scheppen gelijkmatig licht voor een goede herkenning van gezichten. In
de kantoorruimten is het licht in zones en gericht op het gebruik geïnstalleerd. Heldere, verticale
vlakken genereren een groot visual comfort; met name voor het werk achter de computer. De wanden
die via Compact plafondinbouwarmaturen en Opton spots aan spanningsrails zijn verlicht, beperken het
lichtsterktecontrast tussen de zelf lichtgevende monitors en de omgeving, zodat een rustig klimaat voor
geconcentreerd werken ontstaat. Uitstekend afgeschermde Compar downlights met de lichtverdeling
oval wide flood ondersteunen kantoorwerkzaamheden en bieden een gelijkmatig, horizontaal basislicht
in de kantoorruimten. Dankzij gedifferentieerde lichtverdelingen en efficiënte lenstechnologie worden
uitsluitend armaturen met een aansluitvermogen van minder dan 20 watt ingezet.

Gedifferentieerde verlichting voor een hoogwaardig arbeidsklimaat

Met een op de waarneming gericht verlichtingsconcept en het principe „Licht in plaats van armaturen“
wordt in de moderne kantoorruimten van George Street in Sydney een zeer efficiënt, verblindingsvrij
arbeidsklimaat geschapen dat voldoet aan de norm. Het project verduidelijkt hoe visual comfort een
bijdrage levert aan een sfeer van creativiteit, medewerkers in hun dagelijkse werkzaamheden
ondersteunt en klanten met representatief licht ontvangt. Uit het technische en vormgevende oogmerk
bieden moderne LED-armaturen, zoals Compar, architecten technisch ontwerpers de mogelijkheid om
kantoorverlichting volledig nieuw te interpreteren.
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