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Transparens och teknik: Den nya bilhallen för BMW och MINI i Brescia har en ljusarkitektur som svarar
upp mot märkenas teknik och värderingar.

För bilfantaster sammansmälter det tyska med det italienska. En "bella macchina" BMW från "Monaco"
tittar entusiaster alltid litet extra på. Den nyöppnade bilfirman för BMW och Mini i utkanten av den
norditalienska staden Brescia drar därför till sig många kunder och intressenter. Arkitekturen är
storslagen och transparent och dess tekniska estetik passar till de erbjudna märkena. Lokalerna och
belysningen erbjuder en upplevelse av hög kvalitet.

Runt om den centrala bilhallen med skyltfönstret är bilförsäljarens serviceerbjudanden grupperade:
Rådgivning vid köp av nya och begagnade bilar, reservdelsförsäljning, kundmottagning.
BMW-koncernen är känd för precisa riktlinjer för utformning av butikslokaler. I kombination med
inspirerade arkitekter och ljusplanerare skapades en högkvalitativ och enhetlig miljö för presentation
av bilmärkena.

Transparens som tema: Den inre och yttre arkitekturen sammansmälter och därför krävs ett
helhetskoncept för ljus. En rad med Tesis justerbara uplights för metallhalogenlampor är placerade
längs byggnadens kontur och belyser konsoltakets aluminiumlameller.

Den bländfria grundbelysningen är utförd med Parabelle pendeldownlights för metallhalogenlampor
HIT-CE 150 W.
Extra Quinta strålkastare ger briljanseffekter på krom, glas och lack. Pendelupphängda Hi-tracstrukturer, även dessa med Quinta strålkastare, framhäver enskilda presentationsytor ytterligare. Även
för detta användningsområde hävdar sig metallhalogenlampor väl som ljusstarka och kostnadseffektiva
ljuskällor.

För simulering och analys av belysningskonceptet använde planerarna från ERCO virtuella lampor i en
tredimensionell arkitektur i Light Scout.

Därmed gick det att fastställa optimala armaturpositioner och belysningsnivåer för olika zoner och
element i arkitekturen i ett tidigt planeringsskede.
En direkt jämförelse mellan simuleringen från planeringsfasen och foton av det faktiska projektet visar
hur utslagsgivande och verklighetsnära dagens simulerings- och grafikteknik är.

Armaturer som används

ERCO strömskenor och punktuttag

Adress:
Dinamica S.p.A.
via Breve 4
25135 Brescia
Tel.: +39 030/3696011
Fax: +39 030/3696020
info@bonera.it
www.boneragroup.it/sedi/bmw-mini-dinamica-bonera-group
Ljusplanerare:
Arkilux
Piero Comparotto Illuminazione s.r.l.
Via Molise, 6
I - 37138 Verona
Tel.: +39 045 810 3615
fax +39 045 810 3519
info@arkilux.com
www.arkilux.com

ERCO strömskenor och punktuttag
Strömskenor och ljussystem
ERCO strömskenor levererar den energi som krävs för att få rum att komma till sin rätt
Hi-trac strömskenor och ljussystem

Hi-trac strömskenor och ljussystem
Strömskenor och ljussystem
Hi-trac förenar de flexibla möjligheterna hos strömskenan med den visuella komforten hos
indirekt belysning.
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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
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