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Ljusverktyg från ERCO i en exklusiv delikatessbutik med restaurang: I centrum av den norditalienska
staden Padua erbjuder Fiorital första klassens fisk och skaldjur, färska och djupfrysta, tillsammans
med delikatesser från hela världen i en butikslokal på 400 kvadratmeter med påkostad inredning. I
diskar och på hyllor och bord ljussätts varor och maträtter på ett aptitretande sätt med kristallklart
LED-ljus från ERCO.
Det italienska företaget Fiorital är en global aktör i delikatessbranschen. I huvudkvarteret i Venedig
hanteras fisk och skaldjur från hela världen, förpackas och skickas till restauranger och återförsäljare i
Italien och Europa. Sortimentet omfattar, förutom färsk och djupfryst fisk, även högklassiga
läckerheter utan konserveringsmedel som fiskcarpaccio, bläckfisksallad och laxtartar. Det som hittills i
huvudsak förbehållits återförsäljare och storkök i restaurangbranschen, är sedan 2015 även tillgängligt
för konsumenter i Italiens första Fiorital-butik, en exklusiv delikatessaffär med restaurang i centrala
Padua. Här kan man måndag till lördag köpa färsk och djupfryst fisk och skaldjur, och även pasta,
såser, kryddor, vin, te och kaffe – och njuta av fisk och skaldjur direkt på plats. I den tillhörande
restaurangen finns det varje dag nya rätter för lunch och middag, sushi, smörgåsar och sallader.

Att vägleda kunderna med ljus: Flexibla belysningskoncept med LED-ljusverktyg från ERCO
På 400 kvadratmeter har arkitekten Lorenzo Viola skapat väl åtskilda områden för varuexponering,
försäljning och måltider. På sidorna finns färskvaror i kylboxar och kylskåp, och däremellan
försäljningsytor. Till höger om ingången finns bord och hyllor med varor, till vänster om ingången en
bar och längst bak i den lugna delen av lokalen ligger restaurangen med öppet kök. Fioritals
patenterade DEEPFROZEN®-teknik har dessutom fått ett eget område i en avskild glasbur. I denna
omväxlande och exklusivt utformade interiör bevisar LED-ljusverktygen från ERCO, att de uppfyller vitt
skilda belysningskrav i både i butiks- och restaurangmiljö på bästa sätt – med dels jämn, bländfri
allmänbelysning och dels med exakt accentuering av varor och maträtter.
Man har huvudsakligen använt två
armaturfamiljer, som kan
kombineras perfekt med varandra, med helt identiska ljusfördelningar och ljusfärg vilket ger ett
flexibelt belysningskoncept. Genom att rangordna objekten leder man besökarna på ett intuitivt sätt
genom den mångsidiga butikslokalen med sina exklusiva varor. Under taket i restaurang- och
affärslokalerna har strålkastaren Parscan för strömskenor monterats för belysning av borden med 12W
och ljusfördelningen wide flood, och för baren med 12W och oval ljusfördelning. De minimalistiska
svarta strålkastarna infogar sig diskret i den befintliga takstrukturen och med exakt accentljus sätter
de fokus på de olika texturerna och materialen hos produkterna i påkostade förpackningar som burkar,
askar och papper. Pollux strålkastare med 6W och ljusfördelningen oval flood belyser de öppna
tillagningsområdena. Quintessence dubbelfokus-downlights för effektiv allmänbelysning över det stora
bordet i restaurangdelen i mitten förenar energieffektivitet och visuell komfort, men själva den
eleganta armaturen finns diskret i bakgrunden. Compact linswallwasher med 12W belyser väggytorna i

detta område mycket jämnt.

Subtilt spel med ljusfärger: Varm och trivsam atmosfär och kyligt ljus på skaldjuren
I försäljnings- och restaurangområdet i den exklusiva delikatessbutiken ljussätter LED-ljusverktyg från
ERCO varor och maträtter i varmvitt ljus (3000K) på ett naturtroget sätt i en trevlig atmosfär. Fioritals
patenterade DEEPFROZEN®-teknik som avskilts i en glasbur inuti butikslokalen får däremot en snygg
och sval belysning med LED-ljus från ERCO i neutralvitt (4000K). Det betonar på bästa sätt varornas
fräschör och den unika innovativa tekniken som gör produkterna hållbara. Det kristallklara LED-ljuset
ljussätter det djupfrysta utbudet av fisk och skaldjur på bästa möjliga sätt. Infällda downlights IP65
(4000K) ger en god allmänbelysning av horisontella arbetsytor, Compact IP65 wallwasher (4000K)
belyser väggytorna alldeles jämnt och får det relativt smala frysrummet att verka rymligare.
Armaturerna med skyddsklass IP65 fyller de höga kraven på utomhusarmaturer, och passar därför
även i temperaturer under noll med relativt hög fuktighet i det representativa inglasade arbetsrummet.
Ljustekniken som används i Fioritals nya butik i Padua, visar hur individuella, effektiva ljuslösningar
med ERCO bidrar till att framhäva exklusiva matvaror både i butiksdelen och restaurangen – med
elegant diskreta ljusverktyg, som kan kombineras fritt med varandra.
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