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Het creatieve, Italiaanse jeans- en sportswear-merk Diesel groeit wereldwijd met eigen winkels op
toplocaties. Unieke meubelstukken en decoratieve objecten voor de shops zijn afkomstig van de
rommelmarkt - het licht is afkomstig van ERCO.

Diesel Jeans, casual wear en accessoires uit de onconventionele designersmederij rondom de oprichter
van het bedrijf, Renzo Rosso, zijn intussen in ruim 80 landen aanwezig. Creativiteit en een voortreffelijk
georganiseerde verkoop leveren een bijdrage aan het internationale succes van het Italiaanse
modemerk.

Elektrisering behoort tot het merkenbeeld van de verkooplocaties. Diesel combineert terugkerende
elementen met individuele stukken, zodat geen enkele winkel op de andere lijkt. De artikeldisplays en
het lichtconcept behoren tot de wereldwijde standaarden van het corporate design.
Voor de specifieke binneninrichting trekt een eigen team inkopers door second hand shops en
rommelmarkten en vult de architectuur aan met decoratieve meubels in de „Vintage look".

De richtbare Gimbal spots hebben zich in talloze filialen wereldwijd bewezen. Richtbare spots kunnen
net als downlights worden gebruikt als horizontale verlichting. Als ze op de juiste wijze zijn gericht,
kunnen ze echter ook verticale vlakken en objecten verlichten, die op elke willekeurige plek zijn
geplaatst. Door hun in het plafondvlak liggende, cardanische ophanging kan bij richtbare Gimbal spots
de armatuur in elke richting tot 40° uit de loodlijn worden gedraaid. Halogeen-metaaldamplampen
stralen een sprankelend licht uit. Een zeer goede kleurweergave en spaarzaamheid kenmerken deze
lampen en maken ze onmisbaar in de shopverlichting.
De verticale verlichting van displays aan wanden genereert de open indruk van de ruimte.

Naast de richtbare Gimbal spots vormen lineaire wallwashers een tweede element van het lichtconcept
voor Diesel. Door het gebruik van energiezuinige fluorescentielampen zijn deze perimeterarmaturen
bijzonder geschikt als basisverlichting van wanden in winkels en showrooms.
Dieselshop

Kenmerkend voor iedere Diesel shop is de „Jeans Wall". De armaturenindeling volgt hier de licht

gekromde achterwand. De hoge, verticale verlichtingssterkte zorgt op deze plaats voor een goede
waarneming en een lichte indruk van de ruimte. Richtbare Gimbal spots accentueren op een
uitmuntende manier de texturen en kleuren van de jeanscollecties.

Het elektriserende concept voor de binnenruimte zet zich ook voort in de verlichting met individuele,
decoratieve armaturen. De kroonluchter van de rommelmarkt is minder bestemd voor de verlichting
maar veel meer als lichtobject. Hij levert een bijdrage aan de esthetische uitstraling van het interieur
en verleent de ruimte als „licht om naar te kijken" levendigheid en sfeer. De downlights genereren het
„licht om te zien". Onopvallend in het plafond geïntegreerd, blijft de lichtbron verborgen. Tegelijkertijd
accentueren ze met sprankelend licht de jeanswand.

In de armaturen geïntegreerde filters genereren bovendien kleuraccenten. Het antiverblindingselement met kruisraster, de zogenaamde 'Snoot', vormt de armatuurafsluiting en verbetert
het visual comfort van de armatuur.
In het etalagegedeelte trekt het licht van de Stella spots de aandacht van de voorbijgangers. De aan de
spanningsrail gemonteerde spots maken toneelachtige effecten mogelijk voor de frequent wisselende
etalagevormgeving dankzij hun flexibele opstelling.
Het beeldmateriaal is afkomstig uit de volgende Diesel shops:
London King's Road
72 King's Road, Chelsea
Londen, Groot-Brittannië
Treviso
via Cal Maggiore, 57
31100 Treviso, Italië
Düsseldorf
Kasernenstrasse 1
40213 Düsseldorf, Duitsland
Uitgebreide informatie over het merk Diesel en de locaties van de shops:
www.diesel.com
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