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Hoe ensceneert een armaturenhandelaar de eigen bedrijfsruimten? Million Lighting in
Singapore heeft gekozen voor LED-oplossingen van ERCO. De lichtplanning is afkomstig van
het opkomende bureau Nipek.
Million Lighting behoort tot de pioniers van de lichtbranche in Singapore. Naast armaturen van
toonaangevende fabrikanten biedt de onderneming ook zelfontwikkelde, speciale oplossingen en
technische support. In 1967 werd deze opgericht met een winkel aan de hoofdverkeersader North
Bridge Road. In 1974 volgde de opening van een showroom in de Plaza Singapura. Intussen heeft
Million Lighting zich met vestigingen in Singapore, Maleisië, Hongkong en Indonesië ontwikkeld tot
een gerenommeerd adres voor architecten, licht- en elektroplanners in Zuidoost-Azië. Op zijn
homepage formuleert Million Lighting een visie die lichtplanning, interior design en rentabiliteit met
elkaar in overeenstemming brengt. „Licht … moet flexibel en aanpasbaar zijn. Het moet een optimale,
visuele precisie leveren, terwijl het een minimum aan natuurlijke hulpbronnen verbruikt. Wij
waarderen spraakmakende designs …“ En zo werd onlangs het hoofdkantoor van Million Lighting in
Singapore dan ook opnieuw verlicht. Daarbij viel de keuze op LED-lichtwerktuigen van ERCO. Million
Lighting beschikt overigens over een eigen ERCO mock-up-ruimte waar lichtoplossingen worden getest
en gepresenteerd.
Voor het lichtconcept van Million Lighting is Shigeki Fujii van Nipek verantwoordelijk. Het
planningsbureau werd in 2013 in Singapore opgericht en laat momenteel met projecten – zoals de
relighting van de Lau Pa Sat markthallen in Singapore – internationaal van zich horen. In het geval van
het hoofdkantoor van Million Lighting werden de entreezone, verkeerszones, kantoren en showrooms
opnieuw verlicht. In de verschillende gedeelten worden meerdere ERCO armaturenfamilies ingezet –
Compact, Optec, Pantrac, Parscan, Pollux en Quintessence. In de kantoortuinen bevinden zich ERCO Hitrac spanningsrails waaraan de armaturen zonder gereedschap met enkele handgrepen kunnen worden
bevestigd. Wallwashers en breedstralers zorgen voor de gelijkmatige verlichting van de wanden en
daarmee ook van de basisverlichting van de ruimten. Aanvullend zijn er spots op de werkplekken
gericht. Deze garanderen een prettig licht om te lezen en te schrijven. Ondanks de hoge plafonds heeft
de verlichting zonder uitzondering een uiterst precies en sprankelend effect.

