Producten
Projecten
Licht plannen
Contact
myERCO
Downloads

Lufthansa Aviation Center

Lufthansa Aviation Center
Architect

Ingenhoven Architecten, Düsseldorf

Lichtplanner Tropp Lighting Design, Weilheim
Fotograaf
Frieder Blickle, Hamburg
Projectlocatie Frankfurt am Main
Het nieuwe bestuursgebouw van de Duitse airline aan de luchthaven van Frankfurt verenigt „High
Tech" en „Low-Energy" - een voorbeeldig ontwerp van het bureau Ingenhoven Architecten.

Tussen snelwegen, parkeergarages, hangars en terminals ligt het nieuwe Aviation Center van de Duitse
Lufthansa aan de luchthaven van Frankfurt. Onder een dak, waarvan de vorm aan een paraglider doet
denken, werken ruim 1800 personen. Grote, als tuin vormgegeven atriums delen het gebouw in telkens
6 verdiepingen hoge eenheden die ter hoogte van de begane grond door een „passage" worden
verbonden. Met een gigantische inzet van technologie en constructiekennis schiepen Ingenhoven
Architecten een gebouw dat de elegantie en transparantie van de bedrijfswaarden van de
opdrachtgever overbrengt en tegelijkertijd de belangen van de gebruikers en het milieu respecteert.

Aan het alomtegenwoordige daglicht dat door de glazen architectuur stroomt, voegt het uniforme
lichtconcept twee kunstlichtcomponenten toe: Optec wallwashers zijn aan de bovenzijde van de wand
aan adaptiestukken gemonteerd en verlichten het plafond als indirecte verlichting. Direct licht geven
de armatuur-inzetstukken in het speciaal ontworpen „Technisch frame-modulesysteem", een
plafondcomponent die in het volledige gebouw wordt ingezet - meer daarover treft u aan op de
volgende pagina.

Dit technisch frame-modulesysteem ontwikkelden architecten en lichtplanners in nauwe samenwerking
met ERCO als armaturenfabrikant, omdat het door de constructief geminimaliseerde plafondhoogtes
van de verdiepingen niet meer mogelijk was om wezenlijke functies zoals gebruikelijk in de
plafondopbouw te integreren. De standaard geproduceerde component draagt een akoestisch zeil,
rookmelder, luidsprekers alsmede verschillende armatuur-inzetstukken zoals downlights of richtbare
spots voor halogeen-metaaldamplampen uit het programma van ERCO. Door vervanging van de
armatuur-inzetstukken kunnen verschillende lichtmilieus worden gecreëerd. De korte en krachtige
verschijning van de module wordt het handelsmerk van de architectuur.

Elk van de negen atriums is als tuin met een eigen thema vormgegeven. Hier worden Tesis uplights
voor de enscenering van de bomen en struiken gebruikt.
Tesis vloerinbouwarmaturen zijn in de omgeving van het Aviation Center bestemd om de uitstekende
dakranden van onderaf te verlichten. De precieze lichttechniek van de Tesis regelbare uplights,

alsmede de meest moderne halogeen-metaaldamplampen maken dit effect mogelijk met een in
vergelijking gering aantal armaturen, wat de installatiekosten buiten reduceert.
Deutsche Lufthansa AG
Lufthansa Aviation Center
Airportring
60546 Frankfurt/Main
Het Lufthansa Aviation Center is voor bezoekers van maandag tot vrijdag, 5.00 - 22.00 uur geopend.
Telefoon: +49 (0)69 696 - 0
www.lufthansagroup.com/en/lac/home.html
Architecten: Ingenhoven Architecten, Düsseldorf
www.ingenhovenarchitects.com
Deelnemers aan de bouw (in uittreksels, bron: Ingenhoven Architecten)
Draagwerkplanning en bijzondere statica
Werner Sobek Ingenieure GmbH, Stuttgart
www.wernersobek.de
Technische gebouwenuitrusting
HL-Technik AG Adviserende ingenieurs, München
Brendel Ingenieure GmbH, Frankfurt/Main
Ebert Ingenieurs, Frankfurt/Main
Façadeplanning
DS-Plan GmbH, Stuttgart
Bouwfysica
DS-Plan GmbH, Stuttgart
Instituut voor bouwfysica Horst Grün GmbH, Mülheim/Ruhr
Lichtplanning kunstlicht en daglicht
Tropp Lighting Design, Weilheim
Interieur
Ingenhoven Architecten, Düsseldorf
Planning vrije ruimte
Ingenhoven Architecten, Düsseldorf
met WKM Weber Klein Maas Landschapsarchitecten, Meerbusch
Energieconcept - advies opdrachtgever
Baumgartner & Partner AG, Dübendorf (CH)
Gebouwgegevens (bron: Ingenhoven Architecten)
Aanvang ontwerp: Voorjaar 2000
Bouwperiode (1e bouwfase): 2002 - 2006
Brutovloeroppervlakte/netto-nuttige oppervlakte: 126.203 m²
Brutoruimte-inhoud: 605.000 m³

Gebruikte armaturen

Optec

Optec
Armaturen voor spanningsrails
Optec - de spot voor alle situaties.
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