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Projektort London
De 200 år gamla traditionsrika företaget skapade den eleganta herrkostymen för speciella situationer:
smokingen. Deras lokaler i London får en förfinad stämning av ljuset från ERCO.

Butikslokalerna är uppdelade på två delar. I markplanet finns skrädderiet, där man tar mått och skär
till de exklusiva tygerna. På första våningen finns runt 2 000 artiklar för herrar av siden, tweed och
kaschmir.
Ljuskonceptet är utformat med hjälp av infällda takarmaturer från Quadra-serien. Downlights för
horisontella, lins-wallwashers för vertikala belysningsandelar. För bästa möjliga färgåtergivning och
briljans används lågvoltshalogenlampor. Som dekorativt "ljus som förskönar" används traditionella
mässingsljuskronor.
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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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