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Den internationella advokatbyrån Pinsent Masons har invigt sin nordirländska filial i den prestigefulla
byggnaden "The Soloist" i Belfast. Olika armaturer från ERCOs produktprogram har använts för att
skapa ett ljuskoncept som uppfyller alla komplexa krav som ställs i en modern kontorsmiljö.
Pinsent Masons är ett viktigt inslag i Storbritanniens näringsliv. Byrån, som är specialiserad på
affärsjuridik, har sitt huvudkontor i London och ett stort antal filialer i och utanför landet. Pinsent
Masons har mer än 2 700 anställda. Företagets historia kan spåras tillbaka till 1769, men dess
nuvarande storlek har uppnåtts med fusioner som genomförts de senaste tjugo åren. Den nordirländska
filialen har nyligen flyttat in i "The Soloist", en av Belfasts mest kända kontorsbyggnader.

"The Soloist" – en byggnad med nationell symbolik
Färdigställandet av "The Soloist" har blivit en symbol för övervinnandet av den ekonomiska krisen
under åren 2007 till 2013. Byggnadsarbetena avbröts på grund av den dåliga konjunkturen, men
återupptogs och kontorskomplexet kunde till sist invigas sommaren 2014. Byggnaden har ritats av den
norska arkitekten Niels Torp med stöd av WDR & RT Taggart Architects i Belfast. För de elektriska
installationerna anlitades AEM Ltd. Namnet "The Soloist" är en del av Niels Torps idé som går ut på att
byggnaderna runt Lanyon Square ska symbolisera musikerna i en imaginär orkester. Torp ville placera
en framstående solist bredvid den byggnad som han beskriver som dirigenten, nämligen den
närliggande konferens- och konserthallen Belfast Waterfront. Torp har utformat "The Soloist" som en
tvådelad byggnad där en inglasad arkad förbinder de båda byggnadsdelarna och samtidigt skapar en
markant siktaxel ut mot gatan så att inomhusmiljön upplevs som ljus och öppen.

Detaljerat belysningskoncept
För utformningen av lokalerna i "The Soloist" anlitade Pinsent Masons
den lokala arkitektbyrån Todd Architects. För belysningen ansvarade Semple McKillop, också från
Belfast. Arkitekterna och ljusplanerarna lade speciellt stor vikt vid att ge Pinsent Masons medarbetare
optimal visuell komfort vid alla tider på dagen. ERCOs armaturer används överallt – i receptionen och
kommunikationsytorna, på kontoren och i konferenslokalerna samt i pentryt och sanitärutrymmena.
"En stor fördel med ERCO som verkligen övertygade oss är deras kompakta downlights, som är ett
estetiskt och ekonomiskt alternativ till listarmaturer och lysrör", understryker Pinsent Masons.
Ljuskonceptet, som tar stor hänsyn till förhållandena i varje enskilt rum, bygger på armaturer från
produktfamiljerna Quintessence, Zylinder, Quadra, Compact och Nadir. Ett exempel är en smal
korridor mellan pentryt och en grupp arbetsplatser som upplevs som bredare, då Quintessence
linswallwashers ger en jämn belysning av hela väggen i korridoren.

Inbjudande och representativt receptionsområde
Receptionen skulle utformas på ett representativt sätt som harmonierar med verksamhetsområdet och
förmedlar seriositet. "Med ljuskonceptet går det att utveckla en tydlig visuell identitet som bidrar till
att förmedla vår företagskultur till medarbetare och besökare", förklarar Pinsent Masons. För att skapa
en inbjudande atmosfär valdes en varmvit ljusfärg. Quintessence wallwashers ser till att den träklädda
väggens ådringar kommer till sin rätt. Zylinder utanpåliggande downlights lättar upp intrycket av de
stora takytorna. De effektfulla ljusverktygen har en minimalistisk design som är diskret och
återhållsam. I anslutning till receptionen ligger ett väntrum där pelarna belyses underifrån med de
infällda golvarmaturerna Nadir. Detta ljus skapar ett tredimensionellt och dynamiskt rumsintryck.

Högkvalitativ kontorsinredning för en koncentrerad arbetsatmosfär
På arbetsplatserna används neutralvitt ljus som är mycket behagligt och skonsamt för ögonen vid
bildskärmsarbete. "Zonbelysningen för arbetsytor, vägghyllor och konferensbord ger en mycket
varierad och attraktiv arbetsmiljö", kommenterar Pinsent Masons. På platser där personalen arbetar
koncentrerat ger de infällda takarmaturerna Quadra en bländfri grundbelysning. Arkitekturens
karaktär understryks av Compact downlights som målinriktat sätter stämningsfulla ljusaccenter på
enskilda detaljer i rummet, som exempelvis pelare och bokhyllor. Konferens- och mötesrum avgränsas
från övriga kontorsutrymmen med glasväggar. Här gäller det att förhindra reflexioner på glasytorna.
Detta lyckas med Quintessence infällda armaturer med oval ljusfördelning som exakt kan riktas mot
kommunikationsytorna framför rummen.
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