Případová studie

Projekt:

Mercedes-Benz
podzemní expozice vozů
Sevilla, Španělsko
Typ objektu: Speciální projekty, podzemní prostor

Výstavba nového centra firmy Mercedes-Benz ve španělské
Seville měla zásadní problém v nedostatku denního světla.
Podzemní prostory určené k expozici vystavovaných
automobilů byly světelně zakonzervované. Po konzultacích s
významným sevillským architektem se dospělo k závěru, že
denní světlo je pro ukázku vozidel Mercedes-Benz klíčové. V
záři denního světla je nejideálnější podání barvy vozu, proto si
firma Mercedes-Benz i architekt vybrali právě značku
Solatube®. Ideální index podání barev je schopen poskytnout
jedině odrazný materiál Spectralight® Infinity od firmy
Solatube®. Systém zároveň nabídl nejlepší uzpůsobení k
výkonu (Raybender® 3000 – Fresnelova čočka, odraznost
99,7%) i vysokou kvalitu designu přiznaných prvků – difuzéru.

Zadání
Prosvětlení podzemní části expozice, začlenění Solatube® v
nadzemním veřejném prostoru, ideální index podání barev
CRI, patentový systém lomu světla pro nejvyšší intenzitu.

Použitý typ Solatube®
• 12 x Solatube® Brighten Up® 290 DS – 350mm

Výsledky
Světlovody Solatube® dodaly maximální množství denního
světla i do podzemí určeného k expozici vozidel. Uzpůsobení
požadavku dovést denní světlo i tam, kde by to normálně bylo
nemyslitelné se ukázalo, že lze s pomocí Solatube® denních
systémů elegantně vyřešit.

Závěr a komentář
“Realizace pro Mercedes-Benz byla jedinečná. Nejen že jsme
ukázali všestrannost našich výrobků, ale zároveň jsme firmě s
nejprestižnějšími vozy na světě ukázali možnost, že jejich
vozidla mohou prezentovat i jinak než v prosklených
showroomech. Inovace a patentová zařízení, které jsme
v Solatube® vymysleli, zase ukázali, že jsou pro výkonnost i
barvu denního světla klíčová. U klienta světového významu si
nelze dovolit, aby denní světlo mělo spektrální posuny jako
např. při užití metalických imitací. Renomé naší značky se nyní
šíří nejen v USA, ale i celou Evropou na což jsme hrdí.
Předpokládáme, že další realizace pro automobilový průmysl
na sebe nenechají dlouho čekat.“
Antonio Santos
Solatube®, Španělsko
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