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Florentinum är den största kontorsbyggnaden i Prag. Med tanke på dess estetiska kvalitet och dess
inredning räknas den till en av de elegantaste byggnaderna i sitt slag i den tjeckiska huvudstaden. Den
ligger på gångavstånd från järnvägsstationen och den historiska stadskärnan, ett mycket centralt läge.
Den mångsidiga utomhusbelysningen från ERCOs ljusverktyg vägleder besökaren genom komplexet
och bidrar avsevärt till den höga trivseln.
Byggnadskomplexet, som skapats av investmentgruppen Penta och den ansedda arkitektbyrån Cigler
Marani Architects i Prag, befinner sig till största delen inuti en vidsträckt kvartersbyggnad. Byggnaden
har upp till nio våningar och omsluter en innergård. Tillsammans med angränsande byggnader bildas
ett ännu större parkliknande gårdsutrymme. Investerare och arkitekter lade stor vikt vid utformningen
av denna halvt offentliga öppna yta. Piazzan, som i första hand är avsedd som entré och för
representation, ingår i en klart urskiljbar dialog med den rätlinjiga arkitekturen hos byggnaden,
medan innergården däremot förmedlar en mer kontemplativ karaktär.
Hållbar och prisbelönt
De båda gårdsutrymmena,
inbegripet de passager som leder in till dem, får sin belysning med ljusverktyg från ERCO – ett beslut
som återspeglar byggherrarnas kvalitetsmedvetande. Ett annat urvalskriterium var den oöverträffade
energieffektiviteten hos de LED-armaturer som används här. Florentinum har fått det amerikanska
certifikatet LEED Platinum för resurseffektivt och hållbart byggande, och sätter nya måttstockar även
ekologiskt sett.

Stämningsfull ljussättning av omgivande arkitektur
På gårdarna inom Florentinums område fyller ERCOs utomhusarmaturer olika uppgifter. Parscoop
washers monterade på stolpar ger vägarna på piazzan en grundbelysning, som imponerar med sitt
jämna LED-ljus. Grasshopper strålkastare, som är placerade i olika delar av markplanet framför de
plåtklädda fasadstöttorna, accentuerar den arkitektoniska strukturen i byggnaden, utan att blända de
förbipasserande. Strålkastare i serien Beamer med ljusfördelningen narrow spot leder
uppmärksamheten till trädplanteringen på piazzan. De är monterade mellan fjärde och femte våningen
på fasaden, och ljuskäglorna är riktade rakt mot trädkronorna. Det framhäver den omsorgsfullt
komponerade grönskan, och på marken skapas samtidigt ett variationsrikt skuggspel som förändras
med årstiden. Än en gång imponerar armaturerna Beamer genom sin ljusintensitet, precision och höga
energieffektivitet.

Genomtänkt ljus för perfekt orientering
På innergården, som i jämförelse med piazzan har en betydligt mer dämpad belysning, får
gångvägarna som går mellan de beväxta partierna en diskret och samtidigt effektfull belysning från
Kubus pollararmaturer. Vid en kvällspromenad genom det gröna området låter ljuset från
pollararmaturerna uppmärksamheten vara kvar hos den vackert utformade omgivningen, eftersom den
tack vare ERCOs Dark Sky-teknik endast strålar ut under horisontallinjen. I byggnadens passager, som
gör komplexet tillgängligt, skapas slanka ljuspartier av Compact utanpåliggande takarmaturer med
ljusfördelningen oval flood. Det komplexa och samtidigt föga iögonfallande belysningskonceptet ger
här god visuell komfort och förmedlar samtidigt trygghet.
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