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Det kreativa, italienska märket Diesel för jeans och sportkläder expanderar världen över med egna
butiker i topplägen. Unika möbler och dekorobjekt för butikerna kommer från loppmarknader och
ljuset kommer från ERCO.

Diesel Jeans, Casualwear och Accessoires från den okonventionella designsmedjan kring företagets
grundare Renzo Rosso finns numera i över 80 länder. Kreativitet och mycket välorganiserad försäljning
bidrar till det italienska modemärkets internationella framgångar.

Eklekticism hör till butikernas märkesimage. Diesel kombinerar återkommande element med
individuella delar så att ingen butik är den andra lik. Varuskyltningen och ljuskonceptet ingår i den
globala standarden för företagsdesignen.
För den specifika inredningen går ett särskilt inköparteam till secondhand-butiker och loppmarknader
för att komplettera arkitekturen med dekorativa möbler i vintage-look.

Gimbal riktstrålkastare har visat sig svara upp mot kraven i ett otal filialer världen över.
Riktstrålkastare kan liksom downlights användas för horisontell belysning, men kan vid lämplig
inriktning även belysa vertikala ytor och godtyckligt placerade föremål. Gimbal riktstrålkastare
medger genom sin kardanupphängning i takplanet en svängning av armaturen åt alla håll upp till 40°
från vertikalen. Metallhalogenlampor avger ett briljant ljus. Dessa ljuskällor har mycket god
färgåtergivning och kostnadseffektivitet och har blivit oumbärliga för butiksbelysning.
Den vertikal belysningen av displayer på väggarna skapar ett öppet rumsligt intryck.

Förutom Gimbal riktstrålkastare bildar linjära wallwashers ett andra element i ljuskonceptet för Diesel.
Tack vare att kostnadseffektiva lysrör används lämpar sig dessa perimeterarmaturer särskilt väl för
grundbelysning av väggar i affärslokaler.
Dieselshop

"Jeansväggen" är ett typiskt kännetecken för varje Diesel-butik. Armaturerna är placerade på den lätt
buktiga bakväggen. Den höga vertikala belysningsstyrkan på detta ställe drar till sig uppmärksamhet
och ger ett ljust rumsligt intryck. Gimbal riktstrålkastare accentuerar jeanskollektions textur och

färger på ett utsökt sätt.

Det eklekticistiska konceptet inuti butiken återspeglas även i belysningen, med enskilda dekorativa
armaturer. Ljuskronan från loppisen fungerar mindre som belysning än som ljusobjekt. Den bidrar till
det estetiska intrycket hos interiören och skapar liv och stämning i lokalen som "skådeljus".
Allmänljuset alstras av downlights. Ljuskällorna är diskret integrerade i taket och syns inte. Samtidigt
accentuerar de jeansväggen med briljant ljus.

Inbyggda filter i armaturerna ger extra färgaccenter. Avbländningstillsatsen med kryssraster, så kallad
"Snoot", bildar bländskydd och förbättrar armaturens visuella komfort.
I skyltfönstret väcker ljuset från Stella strålkastare uppmärksamhet hos förbipasserande. Strålkastarna
är monterade på en strömskena vilket medger flexibel placering och riktningsjustering för den ofta
växlande skyltfönsterutformningen.
Bildmaterialet härrör från följande Diesel-butiker:
London Kings Road
72 Kings Road, Chelsea
London, Storbritannien
Treviso
via Cal Maggiore, 57
31100 Treviso, Italien
Düsseldorf
Kasernenstrasse 1
40213 Düsseldorf, Tyskland
Omfattande information om märket Diesel och dess butiker:
www.diesel.com
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