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Casa Tió, Barcelona, Barcelona, Spanje

Regionale delicatessen, smakelijk
gepresenteerd: Casa Tió, Barcelona
Fotografie: Sebastian Mayer, Berlijn/Duitsland
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Hoe zorgt licht voor de optimale enscenering van levensmiddelen? Een goede
kleurweergave is met name voor de aantrekkelijke enscenering van vleesproducten van
cruciaal belang. In het nieuwe filiaal van de delicatessenketen Casa Tió in Barcelona
presenteren LED-lichtwerktuigen van ERCO regionale delicatessen op verse en smakelijke
wijze.
De naam Casa Tió is van een kleine keten van delicatessensupermarkten in en rondom Barcelona,
waarvan het assortiment vooral bestaat uit vleesspecialiteiten, zoals melk, kaas, eieren en wijn, uit de
regio Catalonië. Voor het in 2015 geopende filiaal aan de Avinguda Borbó in het centrum van Barcelona
werd een volledig nieuw interieurdesign ontwikkeld als prototype voor andere Casa Tió-filialen. Daarbij
hoort een verlichtingsconcept met ERCO LED-lichtwerktuigen, verdeeld in zones, dat de maximale
flexibiliteit biedt met slechts een enkele armaturenfamilie. Onder het compleet in het zwart gehouden
plafond van de winkelruimte werden zwarte Optec spots aan zwarte ERCO spanningsrails gemonteerd –
vrijwel onzichtbaar voor de klanten van de delicatessenwinkel worden de aangeboden artikelen en
producten op die manier perfect gepresenteerd.

De ambiance met houten schappen, authentieke houten kisten en manden waarin de levensmiddelen
worden gepresenteerd, onderstreept het from-farm-to-table-aspect van de aangeboden vleeswaren.
Zwarte elementen in de interieurarchitectuur alsmede de zwarte werkkleding van de medewerkers
scheppen een neutraal, hoogwaardig kader.

Kip, gans, konijn, lam, varken, kalf, rund - fijne vleeswaren van dieren uit de regio Catalonië treft de
klant geportioneerd en gevacumeerd verpakt aan in de houten schappen, de koeltoonbanken en in de
aan de zijkant opgestelde koelkasten. Lichtaccenten uit ERCO spots onderstrepen de versheid van de
producten.

Naast ham, worst en vlees omvat het assortiment ook andere regionale producten, bijvoorbeeld eieren
of kaas. Deze zijn op natuurlijke en elegante wijze geënsceneerd met Optec spots.

Edel bordeauxrood vormt een onderdeel van de Corporate Identity van Casa Tió – in de nieuwe
winkelruimte is onder andere de vloer in deze rode tint gelakt. Om maximaal visual comfort voor de
klanten te waarborgen en ongewenste lichtreflecties op het gelakte oppervlak en daarmee gepaard
gaande verblindingseffecten te vermijden, werden de gebruikte Optec spots op de schappen en
koelkasten aan de zijkant gericht.

Comfortabele oriëntatie in de ruimte: gedifferentieerde
waarnemingshiërarchieën
De basis voor het lichtconcept is de op de waarneming gerichte verlichtingsfilosofie volgens Richard
Kelly die licht voor een kwalitatieve lichtplanning in drie categorieën verdeelt – licht om te kunnen
zien, licht om naar iets te kijken en licht om te bekijken. Accentlicht, het licht om naar iets te kijken,

plaatst objecten en individuele, ruimtelijke zones nadrukkelijk op de voorgrond en laat het andere
eerder in de duisternis, zodat gedifferentieerde waarnemingshiërarchieën de oriëntatie in de ruimte
vereenvoudigen. Het zwarte plafond van het nieuwe Casa Tió-filiaal verdwijnt compleet uit het zicht van
de klant. Zo ook de zwarte spanningsrails, waaraan Optec spots flexibel worden uitgelijnd – de
delicatessen van Casa Tió komen door het licht daarentegen in het middelpunt van de aandacht te
staan.

Natuurlijke kleurweergave als kwaliteits- en autonoom kenmerk: ERCO LEDspots voor precisie en sprankeling
Ongeveer 70 procent van het assortiment van Casa Tió bestaat uit vleeswaren – fijne ham en worsten,
vers vlees van kip, eend, gans, konijn, varken, lam, kalf en rund, geportioneerd en gevacumeerd, kanten-klaar verpakt. Om de klanten te helpen tussen de verschillende soorten en producten een
onderscheid te maken en deze in het gedistingeerde interieur professioneel en smakelijk te
ensceneren, was een zo natuurgetrouw mogelijke kleurweergave een belangrijk onderwerp bij de
lichtplanning van de nieuwe winkels. De gebruikte ERCO LED-lichtwerktuigen – Optec spots 24W in
warmwit 3000K – karakteriseren de best mogelijke kleur- en materiaalweergave (Ra ≥ 90), als
autonoom kenmerk. Met de lichtsterkteverdeling flood zorgen ze voor een goede algemene verlichting
in de winkel; met lichtsterkteverdeling oval flood verlichten ze de producten op houten schappen en
koelkasten aan de zijkant.

Licht, vriendelijk, overzichtelijk: de nieuwe winkel van Casa Tió in Barcelona wordt aan twee zijden
gekenmerkt door vensters zo hoog als het vertrek en een aantrekkelijke presentatie van de artikelen.
Onder het compleet in het zwart gehouden plafond werden zwarte Optec spots aan zwarte ERCO
spanningsrails gemonteerd – vrijwel onzichtbaar voor de klanten van de delicatessenwinkel worden de
producten op die manier perfect gepresenteerd.

Hedendaags en hoogwaardig – de interieurinrichting en de LED-verlichting van het delicatessenfiliaal
onderstrepen de kwaliteit van de aangeboden levensmiddelen.

Gerookte hammen van verschillende rijpheid hangen tegen de zwarte achtergrond, smakelijk verlicht
door Optec spots van ERCO in warmwit met 3000K.

De prettig en met een groot visual comfort verlichte kassazone van de delicatessenzaak Casa Tió in
Barcelona.

Een klant pakt iets uit een van de open koelunits die de uitgestrekte verkoopruimte structureren,
ondersteund door licht uit ERCO spots.

Groot visual comfort dankzij verblindingsvrije verlichting: kwalitatieve
lichtplanning met lichtwerktuigen van ERCO
Een elegant donkerrood is een onderdeel van de Corporate Identity van Casa Tió. In de nieuwe filialen
werden wandoppervlakken en de vloer in deze rode tint geschilderd. De rood gelakte vloer vormde een
andere uitdaging bij de lichtplanning: om maximaal visual comfort voor de klanten te waarborgen en
ongewenste lichtreflecties op het gelakte oppervlak en daarmee gepaard gaande verblindingseffecten

te vermijden, werden Optec spots in warmwit met 24W en lichtsterkteverdeling oval flood zodanig
uitgelijnd dat ze uitsluitend de schappen en koelkasten aan de zijkant verlichten, maar niet op het
vloeroppervlak stralen.
De hedendaagse en hoogwaardige interieurinrichting alsmede de verlichting van de delicatessenfilialen
onderstreept de kwaliteit van de aangeboden artikelen en producten, en tegelijkertijd de natuurlijke
herkomst van het merk. Licht, vriendelijk, overzichtelijk: de nieuwe winkel van Casa Tió in Barcelona is
een rolmodel voor de hedendaagse, aantrekkelijke presentatie van artikelen in het premium
levensmiddelensegment.
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