Producten
Projecten
Licht plannen
Contact
myERCO
Downloads

Concept Store Lanificio di Tollegno/Ragno, Milaan

Concept Store Lanificio di Tollegno/Ragno,
Milaan
Architect
Lichtplanner
Fotograaf
Projectlocatie

RetailDesign, Paolo Lucchetta, Milaan/Italië
RetailDesign, Paolo Lucchetta, Milaan/Italië
Dirk Vogel, Dortmund/Duitsland
Milaan/Italië

Wie stark und gleichzeitig unaufdringlich Lichttemperatur die Raumatmosphäre prägen kann,
demonstriert der Mailänder Concept Store von Lanificio di Tollegno und Ragno. Die Shoparchitektur
vermittelt das mondäne Gefühl, das italienische Mode ausmacht: die Verbindung von traditionellem
Handwerk und lässiger Eleganz.
Elk van de beide fashion-merken wordt in een eigen deel van de winkel gepresenteerd: terwijl Tollegno
met warme houttinten een op een werkplaats lijkende inrichting en details zoals overgedimensioneerde
garenklossen het ambachtelijke aspect benadrukt, gaat het winkeldesign van Ragno voor heldere
lijnen, meubels van Eames, alsmede frisse grijs- en wittinten.
Maar de beide ruimtesegmenten zijn vooral zo verschillend door de kleurtemperatuur: artikelen van
Tollegno worden krachtig geaccentueerd en voor een huiselijk traditionele sfeer consequent warmwit
met 3000 kelvin verlicht. Het assortiment van Ragno, diffuser en koel verlicht met 4000 kelvin vindt
zijn plaats in een jongere, sportievere sfeer. Bovendien ondersteunen de Optec LED-spots een optimale
verlichting van de verschillende kleurschalen en texturen van het betreffende merk. Het flexibele
lichtwerktuig van ERCO schept op subtiele wijze een consistent kader voor de Concept Store, waarin de
bezoekers heel vanzelfsprekend tussen de eigen merkenwerelden kunnen wisselen.
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