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Butikskedjan REWE, som säljer livsmedel, satsar i sin affär i Hagen-Hohenlimburg på ett ljuskoncept,
som hittills snarast använts inom andra detaljhandels-områden – till exempel i modebranschen. Man
avstår där helt från allmänbelysning, till exempel i gångarna, medan varor, kassor och varuexponering
framhävs genom accentbelysning.
Därmed skapas en mer dramatisk ljusupplevelse som är allt annat än vardaglig i en livsmedelsaffär.
"Kunderna måste först vänja sig vid det", rapporterar Christoph Bodewig, innehavare av REWE-butiken,
efter några månader med den nya ljusanläggningen. Den direkta jämförelsen finns i Bodewigs andra
filial i Hagen-Elsey som har belysning med traditionella lysrör. "Tvärtom: Nu kommer kunderna till
Elsey och säger att här är det alldeles för ljust."
Då blev det snabbt tydligt att det inte behövs några höga effektklasser för att sätta varan i centrum för
uppmärksamheten. Strålkastarna Opton monterade på strömskenor har LED på bara 24 watt. Den
patenterade Spherolitlins-tekniken från ljusfabriken i Lüdenscheid övertygar här med ett antal
fördelar. För det första kan upp till fem olika ljusfördelningar användas, genom att linserna byts ut.
Framför allt i de områden av en butik där skyltningen byts ut ofta är den här flexibiliteten viktig. En
annan aspekt är ljuskäglan med skarp kant hos LED-belysningen. Därigenom kan varan skyltas
specifikt tillsammans med det övriga utbudet, utan att spill-ljus försämrar den visuella upplevelsen.
Förutom
accentbelysningen är ljusfärgsnyansen en väsentlig aspekt i en livsmedelsaffär med sin mångfald i
produktsortimentet. I REWE Hagen-Hohenlimburg används beroende på produkttyp neutralvitt ljus
med 4000 Kelvin eller varmvitt ljus med 3000 Kelvin i infällda strålkastare och downlights. Det
möjliggör en strålande, aptitretande ljussättning av färskvaror som frukt, grönsaker och kött, och även
briljant presentation av förpackningar. På 1200 kvadratmeter framhävs varornas färger på ett intensivt
sätt utan att verka påträngande - en otänkbar effekt med neonrör.
Förutom ljuskvaliteten har energieffektiviteten varit avgörande för REWEs val av LED-belysning från
ERCO. "Med den nya LED-tekniken sparar vi 50 procent av energikostnaderna", förklarar Bodewig. Som
jämförelse kan nämnas att en genomsnittlig livsmedelsaffär förbrukar ca 20 watt per kvadratmeter,
medan denna REWE-butik klarar sig med 8,75 watt per kvadratmeter.
För att uppnå hållbart byggande avstår innehavarna dessutom från traditionell uppvärmning med gas
eller olja. I stället används överskottsvärmen från kylanläggningarna. Denna modell för
värmeåtervinning tillåter även punktuppvärmning, till exempel vid ingången under blåsiga höst- och
vinterdagar.

Den
nästan
revolutionerande ansatsen att helt avstå från grundbelysning, är ett perfekt exempel på de nya
möjligheter som ges med LED-belysning. De många fördelarna som energieffektivitet, precision utan
spill-ljus, låg värmeutveckling och lysande färger, särskilt i motsats till lysrör, erbjuder arkitekter och
ljusplanerare chansen att gå utanför de invanda vägarna. REWE-butiken i Hagen-Hohenlimburg är ett
exempel på att mod att förändra inom detta område kan löna sig.
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