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Vägkyrkan Siegerland, Wilnsdorf

Vägkyrkan Siegerland, Wilnsdorf
Arkitekt

Schneider + Schumacher

Fotograf

Dirk Vogel, Dortmund

Projektort Wilnsdorf
Redan från motorvägen lägger man märke till den lysande vita kantiga fasaden på vägkyrkan
Siegerland. Med sin skulpturala träkonstruktion bryter den av mot den bullriga omgivningen med
hotell, snabbmatsrestaurang och bensinstation.
Invändigt möts besökaren av ett vilsamt rum med en varm, kontemplativ atmosfär som skapas med en
kombination av artificiellt ljus och dagsljus. Arkitekten Michael Schumacher från
schneider+schumacher i Frankfurt am Main förklarade konceptet för oss vid en rundvandring genom
kyrkan.

Armaturer som används
Optec

Optec
Armaturer för strömskenor
Optec - strålkastaren för alla situationer.
Beamer

Beamer
Strålkastare, washers och wallwashers
Beamer erbjuder effektiv accentuering med klassisk strålkastardesign och bred belysning för
utomhusbruk.

Produkter
Inomhus
Utomhus
Alla produkter
Produktnyheter
Product Finder
Konfigurator för strömskenor
Light Finder

Karriär

Karriär hos ERCO
Lediga tjänster
Elever & studenter
Nya på arbetsmarknaden
Yrkesmänniskor
Yrkesmänniskor i försäljningsbolagen
Människor hos ERCO

Projekt
Work – ljus för kontors- och förvaltningsbyggnader
Culture – ljus för museer och gallerier
Community – ljus för offentliga byggnader
Public & Outdoor – ljus för fasader, gångvägar med mera
Contemplation – digitalt ljus för sakrala byggnader
Living – ljus för privatbostäder
Shop – ljus för butiker
Hospitality – ljus för hotell och restauranger
Alla projekt

myERCO
Urvalslista
Logga in
Registrering

Ljusplanering
Work – ljus för kontors- och förvaltningsbyggnader
Culture – ljus för museer och gallerier
Community – ljus för offentliga byggnader
Public & Outdoor – ljus för fasader, gångvägar med mera
Contemplation – digitalt ljus för sakrala byggnader
Living – ljus för privatbostäder
Shop – ljus för butiker
Hospitality – ljus för hotell och restauranger
Ljuskunskap

Om ERCO
Företaget
Greenology
Översikt över de senaste utmärkelserna
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Inspiration
Översikt
Ljus för tågstationer
Museer: Ljus utomhus

Ljus för moderna kontor
48V-teknik
Innovations Vlog
Casambi Bluetooth
ERCO individual
Tidningen ERCO Lichtbericht: prenumerera kostnadsfritt
Hovleverantör till det brittiska kungahuset
Beställ ERCO katalog
ERCO bok 'Light Perspectives'
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