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Konstmuseet Ravensburg

Konstmuseet Ravensburg
Arkitekt

Lederer + Ragnarsdottir + Oei, Stuttgart

Fotograf

Dirk Vogel; Dortmund

Projektort Ravensburg
Enligt mottot "staden först och sedan huset" har Stuttgart-arkitekterna Lederer + Ragnarsdottir + Oei
skapat ett museum som både svarar upp mot stadsbilden och de moderna kraven på energieffektivitet
och arkitektur. Ljuslösningarna för de enskilda komponenterna i arkitekturen och museimiljön är
mycket återhållsamma och effektiva. Byggnaden har tilldelats tyska arkitekturpriset som det första
museet med passivhusstandard.

Armaturer som används
Optec

Optec
Armaturer för strömskenor
Optec - strålkastaren för alla situationer.
Light Board

Light Board
Armaturer för strömskenor
Light Board är en kraftfull partner för näst intill alla belysningstillämpningar.

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
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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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Press
Prenumerera på Newsletter
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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'
0 Artikel myERCO produktkorg Offertförfrågan

