GESTIÓ INTEGRAL DE LA LLUM

Lighting Design

Valor afegit per a
l’Enllumenat Públic
El Lighting Design o Disseny de la Llum és una disciplina
que permet dotar a l’enllumenat d’un valor afegit, a més de
la seva funció principal, il·luminar.
Es pot abordar des d’un disseny personalitzat dels sistemes
d’enllumenat d’una població passant per dissenys d’espais
singulars com a façanes d’edificis emblemàtics o zones
turístiques, fins a la màxima expressió que és el MASTER
PLAN o Plan Director de l’Enllumenat d’una població.

“utilitzem la llum
no tan sols per il·luminar
sinó per informar,

guiar, ressaltar,
activar espais,
i dotar-los de personalitat”
Disseny conceptual i funcional
de l’enllumenat d’una zona
FASE 1. Estudi de la ubicació i el seu sistema d’il·luminació
actual
Es recull tota la informació de la ciutat / zona (topografia, zones
comercials, verdes, turístiques o zones de interès cultural, esdeveniments, circulació,...)
Zones COMERCIALS

Zones d’OCI

FASE 2. Establir els objectius
S’especifiquen objectius en termes de seguretat, disseny de llum,
contaminació lumínica, consum energètic i costos de la inversió.

FASE 3. Execució del pla
Basant-nos en l’estudi i els objectius es defineix el Pla d’Actuació i les
directrius pels propers anys, seleccionant fonts de llum, lluminàries i
sistemes de control adequats per a la zona que volem destacar.

Zona HISTÒRICA

Vies d’ACCÉS PRINCIPAL

“El Master Plan:
plantejament global
d’una població o zona,
a partir de l’enllumenat
públic”

els nostres

serveis

Oferim serveis de disseny lumínic de diferents
abastos: des d’un edifici singular o esdeveniment
puntual a l’amplitud del MASTER PLAN.

Servei de Consultoria i Enginyeria
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l’enllumenat.

Servei d’Execució
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Servei de Comunicació
ZY   

“Col·laborem amb Lighting
Designers de reconegut prestigi
en el mercat i despatxos
d’Arquitectura i Disseny”

Beneficis per al Client

Beneficios per als Usuaris

Personalització del municipi:
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