Produkter
Projekt
Ljusplanering
Kontakt
myERCO
Nedladdning

Fastighetsagenturen Engel & Völkers Metropolitan Market Center, Madrid

Reportage

Business i vitt

Engel & Völ k ers AG, Mark et Center Madri d
Madri d / Spani en
Foto: Frieder Blickle, Hamburg, T yskland

Ort: Madrid
Spara som PDF

I Market Center Madrid, som öppnades nyligen av Engel & Völkers har en klassisk kontorsbelysning
installerats med moderna och energieffektiva ljusverktyg från ERCO. Ljuslösningen visar ett exempel
på hur visuell komfort och god driftekonomi kan förenas för tidsenligt, dynamiskt kontorsarbete.
Fastighetsagenturen Engel & Völkers grundades 1977 i Hamburg. Den har idag representation i
närmare 40 länder på fem kontinenter med ca 5500 medarbetare och hör till de globala aktörerna
inom sitt affärsområde. Detta franchising-företags framgångar beror inte minst på en tydlig och
enhetlig yttre framtoning som understryker varumärkets värde och skapar en hög igenkänningsfaktor.
ERCO är sedan många år en väl inarbetad partner till koncernen Engel & Völkers vad gäller butiks- och
kontorsbelysning. 2013 införde företaget en nyskapande affärsmodell, Market Center-konceptet.
Bakom begreppet MC döljer sig fastighetsagenturer med ca 200 medarbetare, som drivs antingen av
Engel & Völkers själva eller av licenspartners i de större städerna världen över, och som ansvarar för var
sin region.
Det första Market Center invigdes i Barcelona 2013, sedan följde New York, Bogotá, Wien och Malta.
För några månader sedan inleddes verksamheten i det nya MC i den spanska huvudstaden Madrid. Med
all dynamik och tillväxt råder en livlig, produktiv och samtidigt kommunikativ atmosfär på kontoren.
Även i detta projekt valde Engel & Völkers ljus från ERCO. Utslagsgivande var den visuella komforten,
flexibiliteten och den goda driftekonomin hos ERCOs ljusverktyg.

Strålande vita rum, belysta med jämnt och briljant ljus
MC Madrid befinner sig i centrum av staden på femte våningen i en modern kontorsbyggnad på Calle
de Génova. På en yta av ca 1300 kvadratmeter rymmer det en entré, ett kontorslandskap, en rad
separata kontor och ett samlingsrum, som används för kundmöten och även som uppehålls- och
pausrum för medarbetarna. Kontorsarkitekturen i MC Madrid består av en huvudsakligen vit
märkesvärld, i likhet med Engel & Völkers butiker. Inte bara alla rumsbegränsande ytor är vita - med
undantag av kontorslandskapet som har parkettgolv - utan även inbyggda möbler och skrivbord. Just i
en sådan omgivning har en jämn belysning av lokalerna och en homogen ljusfärgsnyans avgörande
betydelse för en högkvalitativ varumärkesbild. I Madrid antas dessa utmaningar framgångsrikt av den
infällda takarmaturen Compact och strålkastare i serien Opton, vilka kan tacka det exakta urvalet av
LED och den framstående ljustekniken från ERCO för sina oöverträffade prestanda.

Flexibel ERCO ljussystematik för olika arbetssituationer
Medan Compact och Skim monterats i entrén och i korridorerna, har Opton använts i
kontorslandskapet och samlingsrummet. I entrén, kontorets visitkort, står Compact för bästa möjliga
visuella komfort med ljusfördelningen wide flood. I entréerna däremot används denna infällda
takarmatur som wallwasher. Den vertikala belysningen får de långa smala rummen att verka större och
underlättar orienteringen. Tack vare ljusfördelningen oval flood räcker färre infällda takarmaturer för
att ge tillräcklig belysning av de långsträckta kommunikationsytorna. I vissa situationer där nästan
fullhöga inbyggda skåp täcker en långsida av korridoren riktas ljuset asymmetriskt på skåpsytorna.
Det briljanta vertikala LED-ljuset styr diskret uppmärksamheten till dokumentarkiven som är så viktiga
för kontorets verksamhet och ger redan i korridoren bästa möjliga läsljus på de eftersökta underlagen.
I kontorslandskapet och i samlingsrummet, där byggherren önskade sig en öppen takkonstruktion, föll
avgörandet på strömskenor och strålkastare. Användningen av Opton avgjordes här framför allt av den
låga bygghöjden i kombination med stort ljusflöde. Tack vare ERCOs bekvämt utbytbara Spherolitlinser kan olika ljusfördelningar väljas med detta ljusverktyg beroende på arbetssituation. I
kontorslandskapet i MC Madrid används Opton strålkastare dels för direkt belysning av arbetsplatserna
och dels för vertikal belysning av väggytorna. Här står rader av långa skrivbord med plats för sex
medarbetare på var sida. Belysningen kommer från strömskenor monterade mitt över längsaxeln av
borden. Här märks tydligt effektiviteten hos ljustekniken som ERCO utvecklat i Lüdenscheid: En
Opton-strålkastare räcker för att belysa två intilliggande arbetsplatser med bildskärm.
Kostnadseffektiviteten i denna ljuslösning möjliggörs av oval flood-linserna, som belyser arbetsytan
med en linjär ljuskägla på ett mycket effektivt sätt med ytterst jämn ljusstyrka.

Wallwashing för god driftekonomi och ljuskvalitet
En ytterligare faktor som ger stor effektivitet hos ljuskonceptet ligger i den medvetna användningen av
vertikal belysning. Långsidorna av kontorslandskapet definieras av byggnadens fönsterfasad och en
motstående vägg. Eftersom uppfattningen av ljusintensiteten i ett rum till stor del beror av de vertikala
ytorna, har wallwashern Opton installerats framför denna längsgående vägg. Genom de belysta
väggytorna kan en utmärkt känsla av ljusintensitet skapas med en mycket lägre ansluten effekt än med
en rent horisontell belysning. Dessutom skapar kombinationen av bred väggbelysning och horisontell
skrivbordsbelysning en perfekt inramning för koncentrerat kontorsarbete, genom att små kontraster
förebygger trötthet i ögonen. Inte minst ger den ljusa väggen även en tydlig rumslig orientering.
Ljuskonceptet på Engel & Völkers kontor i Madrid understödjer vår tids snabba och kommunikativa
arbete i en bransch, där en uppmärksam och serviceorienterad dialog och koncentrerat tankearbete
avlöser varandra.
ERCOs ljusverktyg utgör inte bara grunden för varseblivningsorienterade ljuskoncept, utan följer
standarderna för kontorsbelysning med sin mycket goda avbländning. Exemplet Engel & Völkers MC i
Madrid visar än en gång, att samspelet mellan ändamålsenlig ljusplanering och högeffektiva
ljusverktyg från ERCO betalar sig flera gånger om - med belysningslösningar som imponerar lika
mycket i fråga om kostnadseffektivitet som funktion - särskilt på lång sikt.
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