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BMW MINI autobedrijf Dinamica

BMW MINI autobedrijf 'Dinamica'
Architect

Scaramuzza/Rubelli

Lichtplanner Piero Comparotto Arkilux, Verona
Fotograaf
Frieder Blickle
Projectlocatie Brescia
Transparantie en techniek: het nieuw autobedrijf van BMW en MINI in Brescia transporteert met zijn
lichtarchitectuur de inhoud en waarden van de vertegenwoordigde merken.

In de fascinerende wereld van auto's zijn de Duitse en Italiaanse mentaliteit met elkaar in lijn. Een
„bella macchina" van BMW uit „Monaco" is voor de fan altijd een tweede blik waard. Het nieuw
geopende autobedrijf van de merken BMW en Mini aan de rand van de Noord-Italiaanse stad Brescia
trekt daarom veel klanten en belangstellenden aan. De architectuur is royaal en transparant, zijn
technische esthetiek past bij de gepresenteerde merken. Ruimte en verlichting bieden een hoge
belevingskwaliteit.

Rondom de centrale expositiehal met zijn glazen front is het verdere serviceaanbod van de
autohandelaar gegroepeerd: advies bij de verkoop van nieuwe en gebruikte wagens, verkoop van
vervangingsonderdelen, de receptie voor reparatiewerkzaamheden.
De BMW-groep staat bekend om nauwkeurige richtlijnen voor de vormgeving van zijn showrooms. In
samenwerking met geïnspireerde architecten en lichtplanners ontstond daaruit een uiterst
hoogwaardige en consistente omgeving voor de presentatie van de automerken.

Transparantie als thema: binnen- en buitenruimte versmelten in deze architectuur. Daarom is een
holistisch lichtconcept noodzakelijk. Een reeks Tesis regelbare uplights voor halogeenmetaaldamplampen omlijnt de contouren van het gebouw en verlicht de aluminium lamellen van het
afdak.

De verblindingsvrije basisverlichting van de hal nemen Parabelle pendeldownlights voor halogeenmetaaldamplampen HIT-CE 150 W op zich.
Bijkomende Quinta spots zorgen voor sprankelende effecten uit chroom, glas en lak. Opgehangen Hitrac structuren, ook uitgerust met Quinta spots, markeren bovendien individuele
presentatieoppervlakken. Ook voor deze toepassingsmogelijkheden bewezen zich halogeenmetaaldamplampen als krachtige en energiezuinige lampen.

Voor de simulatie en analyse van het verlichtingsconcept maakten de ontwerpers gebruik van de door
ERCO in de Light Scout aangeboden virtuele armaturen in een driedimensionaal computermodel voor
architectuur.
Op die wijze konden reeds in een vroegtijdig planningsstadium optimale armaturenposities en
verlichtingsbundels voor verschillende zones en elementen van de architectuur worden vastgelegd.
De directe vergelijking tussen de simulatie uit de planningsfase en de fotografie van het werkelijke
project laat zien hoe bewijskrachtig en realistisch huidige simulatie- en visualisatietechnieken kunnen
zijn.
Adres:
Dinamica S.p.A.
via Breve 4
25135 Brescia
Tel. +39 030/3696011
Fax +39 030/3696020
info@bonera.it
www.boneragroup.it/sedi/bmw-mini-dinamica-bonera-group
Lichtplanners:
Arkilux
Piero Comparotto Illuminazione s.r.l.
Via Molise, 6
I - 37138 Verona
Tel. +39 045 810 3615
Fax +39 045 810 3519
info@arkilux.com
www.arkilux.com

Gebruikte armaturen
ERCO spanningsrails en adaptiestukken

ERCO spanningsrails en adaptiestukken
Spanningsrails en lichtstructuren
ERCO spanningsrails leveren de benodigde energie om ruimten te laten stralen
Hi-trac spanningsrails en lichtstructuur

Hi-trac spanningsrails en lichtstructuur
Spanningsrails en lichtstructuren
Hi-trac combineert de flexibele mogelijkheden van een spanningsrail met het visual comfort van
indirecte verlichting.
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