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Projektort Paris
En belyst fasad som visitkort för ett lyxhotell: Historiskt korrekt, dramatiskt och energieffektivt tack
vare LED-teknik.

Fasaden är ett hotells visitkort. Oavsett om den är historisk eller modern, ger den möjlighet att
uttrycka hotellets image och stil. I dagens storstäder, där livet pulserar dygnet runt, erbjuder fasadens
belysning en utmärkt möjlighet att ge ett slående intryck även nattetid. Det nyligen renoverade
"Intercontinental Paris Avenue Marceau" är par definition ett 5-stjärnigt boutiquehotell. Det ligger i ett
fashionabelt kvarter i Paris, nära Triumfbågen, och har en attraktiv historisk fasad som sig bör för ett
1800-talshus.

Tillsammans med ERCO Paris utvecklade hotelledningen ett återhållsamt men ändå dramatiskt koncept
för fasadbelysningen, med de senaste energieffektiva ERCO LED-ljusverktygen för utomhusbruk:
Kubus, Focalflood fasadarmaturer och Grasshopper.
Planerarna arbetade målmedvetet med en kontrast mellan varmvita och dagsljusvita LED i olika zoner
på fasaden. Belysningskonceptet smälter samman historisk prakt med high-tech-utseende. Det är en
lösning som både är miljövänlig och sänker drifts- och underhållskostnaderna.
Adress:
64 Avenue Marceau
75008 Paris
Frankrike
Tel.: +33 (0)1 44 43 36 36
Fax: +33 (0)1 42 84 10 30

Armaturer som används
Grasshopper

Grasshopper
Strålkastare, washers och wallwashers
Grasshopper erbjuder accentuering, bred belysning och bred väggbelysning utomhus.
Kubus

Kubus
Fasadarmaturer
Fasadbelysning och bred belysning för marken eller golvet med systemdesign.

Focalflood

Focalflood
Fasadarmaturer
Framhäva fasadytor med vitt eller färgat ljus.
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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
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
Alla projekt

myERCO
Urvalslista
Logga in
Registrering

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

Kontakt
Rådgivning
Utbildning
Press
Prenumerera på Newsletter

Nedladdning
Planeringsdata och trycksaker

Inspiration
Översikt
Ljus för tågstationer
Museer: Ljus utomhus
Ljus för moderna kontor
48V-teknik
Innovations Vlog
Casambi Bluetooth
ERCO individual
Tidningen ERCO Lichtbericht: prenumerera kostnadsfritt
Hovleverantör till det brittiska kungahuset
Spot-on
Beställ ERCO katalog
ERCO bok 'Light Perspectives'
0 Artikel myERCO produktkorg Offertförfrågan

