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Wie stark und gleichzeitig unaufdringlich Lichttemperatur die Raumatmosphäre prägen kann,
demonstriert der Mailänder Concept Store von Lanificio di Tollegno und Ragno. Die Shoparchitektur
vermittelt das mondäne Gefühl, das italienische Mode ausmacht: die Verbindung von traditionellem
Handwerk und lässiger Eleganz.
Båda dessa märken exponeras på en egen avdelning i butiken: Tollegno betonar den hantverksmässiga
aspekten med varma träfärger, en verkstadsliknande inredning och detaljer som överdimensionerade
garnnystan, medan Ragno väljer en utformning med rena linjer, Eames-möbler och fräscha nyanser av
grått och vitt.
Men framför allt skiljer sig de båda avdelningarna genom färgtemperaturen: Tollegno-varorna
accentueras kraftigt och har en konsekvent belysning i varmvitt med 3000 Kelvin för att uppnå en
hemtrevlig och traditionell atmosfär. Sortimentet från Ragno, mer diffust och svalt belyst med 4000
Kelvin, har en yngre och mer sportig framtoning. Dessutom ger Optec LED-spotlights en perfekt
belysning av de olika färgskalorna och texturerna hos resp. varumärke. Det flexibla ERCO-ljusverktyget
skapar på ett subtilt sätt en enhetlig ram för Concept Store, där besökarna självklart kan röra sig
mellan de oberoende varumärkenas områden.
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