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Casa Tió, Barcelona, Barcelona, Spanien

Regionala delikatesser, vackert exponerade:
Casa Tió, Barcelona
Foto: Sebastian Mayer, Berlin, T yskland
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Hur kan ljus framhäva livsmedelskvalitet? God färgåtergivning är mycket viktig för
tilltalande ljussättning av framför allt köttprodukter. I den nya butiken som
delikatesskedjan Casa Tió öppnat i Barcelona används LED-ljusverktyg från ERCO för att
ljussätta de regionala delikatesserna på ett fräscht och tilltalande sätt.
Casa Tió är en liten kedja av delikatessbutiker i och kring Barcelona, vars sortiment består av främst
köttspecialiteter och även mjölk, ost, ägg och vin från Katalonien. För butiken som öppnades 2015 på
Avinguda Borbó i centrum av Barcelona utvecklades ett helt nytt interiörkoncept som prototyp för
ytterligare Casa Tió-butiker. Där ingår ett belysningskoncept för olika rum i rummet med LEDljusverktyg från ERCO, som ger maximal flexibilitet från en enda armaturfamilj. Under det helt svarta
taket i butikslokalen är Optec strålkastare med svarta armaturhus monterade på svarta strömskenor
från ERCO, mer eller mindre osynliga för kunderna i delikatessbutiken. Det ger en perfekt ljussättning
av utbudet av varor och produkter.

Miljön med trähyllor, genuina träkistor och korgar där livsmedlen presenteras understryker intrycket
av färska och närproducerade charkprodukter. Svarta detaljer i inredningen och de anställdas svarta
arbetskläder skapar en neutral, högkvalitativ inramning.

Kyckling, gås, kanin, lamm, fläsk, kalv, nöt – fina charkvaror från djur i regionen Katalonien erbjuds till
kunderna på trähyllor, i kyldiskar och i kylskåp. Ljusaccenter från strålkastare från ERCO
understryker fräschören hos varorna.

Förutom skinka, korv och kött omfattar sortimentet även andra regionala produkter, till exempel ägg
och ost. Allt är naturligt och vackert ljussatt med Optec strålkastare.

Elegant mörkrött är en del av Casa Tiós Corporate Identity – i den nya butikslokalen är bland annat
golvytan lackerad i denna röda färg. För att garantera maximal visuell komfort för kunderna och
undvika bländning genom oönskade ljusreflexer på den lackerade ytan, har Optec strålkastare riktats
mot hyllorna och kylarna på sidan.

Bekväm orientering i rummet: Det viktigaste framhävs mest
Grunden för ljuskonceptet är anpassningen efter människans uppfattningsförmåga enligt Richard
Kelly, som delar in ljus i en kvalitativ ljusplanering i tre kategorier – allmänljus, accentljus och
dekorativt ljus. Accentljus betonar föremål och vissa delar av rummet och låter belysningen av annat
vara mer dämpad. Det innebär att det viktigaste framhävs mest för att underlätta orienteringen i
rummet. Kunderna lägger inte märke till det svarta taket i den nya Casa Tió-butiken, och inte heller de
svarta strömskenorna, där Optec strålkastare är flexibelt monterade – delikatesserna hos Casa Tió drar
till sig hela uppmärksamheten tack vare ljuset.

Naturlig färgåtergivning framhäver kvaliteten och det unika: LED-strålkastare
från ERCO för precision och briljans
Ca 70% av sortimentet hos Casa Tió består av köttprodukter – skinka och korv, färskt kött från höns,
anka, gås, kanin, svin, lamm, kalv och nöt, portions- och vakuumförpackat. Naturtrogen
färgåtergivning var en viktig faktor i ljusplaneringen för de nya butikslokalerna. Dels underlättar det
för kunderna att välja mellan olika produkter och dels ger det en professionell och tilltalande
ljussättning av varorna i den exklusiva interiören. De LED-ljusverktyg från ERCO som används – Optec
strålkastare 24W i varmvitt 3000K – kännetecknas av bästa möjliga färg- och materialåtergivning (Ra ≥
90). Med ljusfördelningen flood ger de en god allmänbelysning i butiken, och med ljusfördelningen
oval flood belyser de produkterna i trähyllor och kylskåp.

Den ljusa, varma och översiktliga gestaltningen av Casa Tiós nya butikslokal i Barcelona karakteriseras
av fullhöga fönster på två sidor och en tilltalande exponering av varorna. Under det helt svarta taket är
Optec strålkastare med svarta armaturhus monterade på svarta strömskenor från ERCO, mer eller
mindre osynliga för kunderna i delikatessbutiken. Det ger en perfekt ljussättning av produkterna.

Nutida och exklusivt – inredningen och LED-belysningen understryker kvaliteten hos de livsmedel som
säljs i delikatessbutiken.

Skinka med olika lagringstid hänger mot svart bakgrund, aptitretande belyst med Optec strålkastare
från ERCO i varmvitt 3000K.

Det trivsamma kassaområdet med god visuell komfort i delikatessbutiken Casa Tió i Barcelona.

Med hjälp av strålkastarljus från ERCO plockar en kund varor i en av de öppna kylarna, som ger
struktur i den vidsträckta butikslokalen.

God visuell komfort tack vare bländfri belysning: Kvalitativ ljusplanering med
ljusverktyg från ERCO
Elegant mörkrött är en del av Casa Tiós Corporate Identity. I den nya filialen målades väggarna och
golvet i denna röda ton. Det rödlackerade golvet utgjorde ytterligare en utmaning i ljusplaneringen. För
att garantera maximal visuell komfort för kunderna och undvika oönskade ljusreflexer på den blanka
ytan och bländningseffekter av dem, är Optec strålkastare i varmvitt med 24W och ljusfördelningen
oval flood riktade bara mot hyllorna och kylskåpen på sidorna, men inte mot golvytan.
Den tidsenliga och exklusiva inredningen och belysningen av delikatessbutiken understryker kvaliteten
hos varorna och även varumärkets naturlighet. Den ljusa, varma och översiktliga gestaltningen av Casa
Tiós nya butik i Barcelona är ett exempel på hur tilltalande varuexponering kan utformas i exklusiva
livsmedelsbutiker.
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