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Leicas mässmonter och galleri, Photokina 2012
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Arkitekt

Leicas marknadsföringsteam

Ljusplanerare Leicas marknadsföringsteam
Fotograf
Projektort

Dirk Vogel, Dortmund
Köln

Photokina 2012, världsmässa för fotografi: Från 18:e till 23:e september 2012 presenterade Leica, på
en yta av 5 000 m², nya kameror och objektiv, men även ett galleri med fotografier som gått till
historien, i effektfull belysning från 800 ERCO Light Board LED-strålkastare.

Armaturer som används
ERCO strömskenor och punktuttag

ERCO strömskenor och punktuttag
Strömskenor och ljussystem
ERCO strömskenor levererar den energi som krävs för att få rum att komma till sin rätt
Light Board

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