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ingenhoven architects, Düsseldorf, Düsseldorf, Duitsland

ingenhoven architects, Düsseldorf
ingenhoven architects – Efficiënt licht voor creatief werken
Opdrachtgever: Grundstücksgesellschaft Plange Mühle GbR, Düsseldorf
Architectuur: ingenhoven architects, Düsseldorf

Lichtplanning: T ropp Lighting Design, Weilheim
Fotografie: T homas Mayer, Neuss
Plaats: Düsseldorf
Land: Duitsland
Website: www.ingenhovenarchitects.com

In de Mediahaven van Düsseldorf bevinden zich de open vormgegeven kantoorruimten van
ingenhoven architects – verlicht met flexibele Optec spots voor spanningsrails. Sculpturale
façaden, langgerechte kademuren en monumentale pakhuizen vormen het gezicht van de
Mediahaven van Düsseldorf. Te midden van deze stedelijke omgeving bevindt zich het
bureau van ingenhoven architects – een ruimte voor creatief werken, vormgegeven met
flexibele armaturen voor spanningsrails van ERCO.
ingenhoven architects staat bekend als pionier voor ecologisch duurzame en technologisch hoogstaande
architectuur. Grote flexibiliteit, nauwkeurige uitvoering en ruimtelijke efficiency zijn daarbij de door
henzelf aanvaarde principes, waarmee ze al hun projecten benaderen. Wereldwijd hebben ze
architectuurprojecten van elk formaat en elke typologie succesvol geïmplementeerd. Bij vele van hun
gebouwen werden armaturen van ERCO ingezet, zoals in het Lufthansa Aviation Center of bij de
Europese Investeringsbank in Luxemburg. Ook bij de verlichting van de eigen kantoorruimten wenden
ze zich weer tot de beproefde ERCO lichtwerktuigen.

Uit oud ontstaat nieuw
De aan het begin van de 20 e eeuw opgerichte Plange Mühle (Plange Molen) in de Mediahaven van
Düsseldorf was eens bestemd voor de productie van huishoudmeel. Nu vormt de behoedzaam
gerenoveerde installatie een spannende symbiose van oud en nieuw, waar creatieve geesten unieke
ideeën tot stand brengen. Met name indrukwekkend is de geslaagde integratie van het oorspronkelijke
bouwmateriaal, zoals de in het moderne, lange gebouw ingebedde historische klokkentoren. Boven het
stadsgewoel, op de vijfde verdieping van de nieuwbouw bevinden zich de royaal vormgegeven
kantoorruimten van ingenhoven architects. Hoge, zolderachtige plafonds, witte wanden en een
communicatief bureau-eiland over de volledige lengte van de ruimte vormen de open werkomgeving
van circa 100 architecten uit alle werelddelen – en dat inclusief een geweldig uitzicht over de Rijn
alsmede de Skyline van Düsseldorf.

Geaccentueerd licht voor visual comfort
Snel wat opschrijven, spontaan overleg of geconcentreerd werken achter de computer - de werkwijzen
in het architectenbureau zijn net zo individueel als de ontworpen projecten. Om aan de talloze
verlichtingstaken te voldoen, zet lichtplanner Clemens Tropp na de conceptuele fase een lichtoplossing
in met flexibele Optec spots en spanningsrails. Lichtverdelingen, zoals narrow spot, spot, oval flood,
wide flood en wallwash zijn op de verschillende werkzones afgestemd en stellen de behoeften van de
medewerkers centraal. De montage van de spots aan een spanningsrail en de mogelijkheid om de
lichtverdeling via lenzen zonder gereedschap te verwisselen, waarborgen ook voor toekomstige
veranderingen een hoge flexibiliteit.

Kwalitatieve in plaats van conventionele lichtplanning
In plaats van een gelijkvormige basisverlichting kiest lichtplanner Clemens Tropp van ingenhoven
architects voor een in zones verdeelde verlichting met een warmwitte lichtkleur van 3000K. Het
aansluitvermogen van de Optec spots ligt bij slechts 8 respectievelijk 24 watt. Dat zorgt niet alleen voor
een hoge, energiezuinige efficiency, maar ook voor de visuele indeling met betrekking tot de
verlichtingssterktes op werkplekken, in vergaderruimten, verkeerszones en de entree. Niet op de
laatste plaats schenkt het geaccentueerde licht de indrukwekkende maquettes bijzondere aandacht en
plaatst spannende aandachtspunten binnen een moderne kantooromgeving.

Gebruikte armaturen
ERCO spanningsrails en adaptiestukken

ERCO spanningsrails en adaptiestukken
Spanningsrails en lichtstructuren

Optec

Optec
Armaturen voor spanningsrails

Producten
Binnenverlichting
Buiten
Alle producten
Nieuwe producten
Product Finder
Spanningsrailconfigurator
Light Finder

Carrière
Carrière bij ERCO
Vacatures
Scholieren & studenten

Instappers
Professionals
Professionals in de verkooporganisaties
De mensen bij ERCO

Projecten
Work – Licht voor kantoor- en bestuursgebouwen
Culture – Licht voor musea en galerieën
Community – Licht voor openbare gebouwen
Public & outdoor – Licht voor façaden, wegen en meer
Contemplation – Licht voor sacrale bouwwerken
Living – Licht voor woonruimten
Shop – Licht voor winkelwerelden
Hospitality – Licht voor hotels en restaurants
Alle projecten

myERCO
Aantekenlijst
Aanmelden
Registreren

Licht plannen
Work – Licht voor kantoor- en bestuursgebouwen
Culture – Licht voor musea en galerieën
Community – Licht voor openbare gebouwen
Public & outdoor – Licht voor façaden, wegen en meer
Contemplation – Licht voor sacrale bouwwerken
Living – Licht voor woonruimten
Shop – Licht voor winkelwerelden
Hospitality – Licht voor hotels en restaurants
Kennis over licht

Bestand integreren
De onderneming
Greenology
Overzicht actuele awards

Contact
Advies
Opleiding
Pers
abonneer u op de Newsletter

Downloads
Planningsgegevens en printmedia

Inspiratie
Overzicht
Licht voor treinstations
Musea: Licht in de buitenruimte
Licht voor moderne kantoren
48V-technologie
Innovations Vlog

Casambi Bluetooth
ERCO individual
ERCO Lichtbericht Tijdschrift: gratis abonneren
Hofleverancier van het Britse koningshuis
ERCO catalogus aanvragen
ERCO boek 'Light Perspectives'
0 Artikel myERCO verzamelmand Offerte aanvragen

