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Ernst-August-Carree/Brasserie Bruxelles
Arkitekt

Prof. Dr. Georg Klaus, Hannover

Ljusplanerare Hamburg Design, Harry Mayer, Hamburg
Fotograf
Projektort

Frieder Blickle, Hamburg
Hannover

Strålkastare på takkanten alstrar effektfulla ljusaccenter på gården i Ernst-August-kvarteret i
Hannover.

Järnvägsförvaltningens gamla pampiga byggnad i Hannover, i närheten av tågstationen, har blivit till en
flott adress för shopping och gastronomi. Ett filigranliknande tak av glas och stål sträcker sig över
innergården. Med taket som skydd har Brasserie Bruxelles en terrass med medelhavsatmosfär här.
Ljus är en väsentlig del i gårdens utformning: En komponent är ERCOs Beamer strålkastare på
fasadens takkant som ur zenitläge sätter ljusaccenter på gårdsytan - något som kallas "moonlighting".

Mäktiga olivträd och palmer som vegetation ger gården en unik stil. Tesis infällda markarmaturer
belyser träden diskret och skapar en nästan magisk ljuseffekt. De är utrustade med
metallhalogenlampor som ger en naturligt färgverkan för träden och samtidigt mycket god
driftsekonomi.
Webbsida:
www.brasserie-bruxelles.de
Adress:
Ernst-August-Platz
30159 Hannover
Tel.: 0511 / 353 08 08
Fax: 0511 / 353 06 08

Armaturer som används
Beamer

Beamer
Strålkastare, washers och wallwashers
Beamer erbjuder effektiv accentuering med klassisk strålkastardesign och bred belysning för
utomhusbruk.
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Product Finder
Light Finder

Karriär
Karriär hos ERCO
Lediga tjänster
Elever & studenter
Nya på arbetsmarknaden
Yrkesmänniskor
Yrkesmänniskor i försäljningsbolagen
Människor hos ERCO

Projekt
Work – ljus för kontors- och förvaltningsbyggnader
Culture – ljus för museer och gallerier
Community – ljus för offentliga byggnader
Contemplation – digitalt ljus för sakrala byggnader
Living – ljus för privatbostäder
Shop – ljus för butiker
Hospitality – ljus för hotell och restauranger
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Ljusplanering
Work – ljus för kontors- och förvaltningsbyggnader
Culture – ljus för museer och gallerier
Community – ljus för offentliga byggnader
Public & Outdoor – ljus för fasader, gångvägar med mera
Contemplation – digitalt ljus för sakrala byggnader
Living – ljus för privatbostäder
Shop – ljus för butiker
Hospitality – ljus för hotell och restauranger
Ljusrådgivare

Om ERCO
Företaget
Översikt över de senaste utmärkelserna
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Press
Prenumerera på Newsletter
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Tidningen ERCO Lichtbericht: prenumerera kostnadsfritt
Hovleverantör till det brittiska kungahuset
Spot-on
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ERCO bok 'Light Perspectives'
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