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CASINO ADMIRAL  ZAGRZEB  CHORWACJA
Firma Novomatic to jeden z największych producentów automatów do gier hazardowych 
oraz właściciel sieci prestiżowych kasyn. Kolejną inwestycję zrealizowała w centrum Za-
grzebia adaptując pawilon handlowy na nowoczesne kasyno o powierzchni 3000 m2 oraz 
hotel o powierzchni 2000 m2. Inwestor zachował modernistyczną bryłę budynku odświe-
żając jedynie fasadę. Skupił się jednak na całkowitej przebudowie wnętrz. Stoły do gier, 
stanowiska krupierskie oraz maszyny do gier zostały rozlokowane na dwóch piętrach, 
które połączone są majestatycznymi schodami. Centralnym punktem jest scena znajdu-
jąca się na półpiętrze. Hotel zajmuje kolejne dwa piętra.

OŚWIETLENIE OBIEKTÓW  
KULTURALNO-ROZRYWKOWYCH
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Firma Novomatic zadowolona z efektów naszej dotychczasowej współpracy, postawiła 
nam ambitne wyzwanie oświetlenia wnętrza budynku, inspirowanego wyglądem po-
zostałych kasyn, których jest właścicielem. Inwestycja dotyczyła zarówno projektu, jak 
i wykonania systemów oświetlenia kasyna oraz hotelu. Klientowi zależało, aby obiekt 
uzyskał bardzo prestiżowy i ekskluzywny charakter.

 SYTUACJA

OŚWIADCZENIE
JURY

Oprawy PEACOCK zainstalowane w stropie kasy-
na za pomocą ruchu światła potrafią wyczarować 
dynamikę obracającego się koła ruletki. Fascynu-
jąca instalacja, która zachwyca i tworzy wyjątko-
wą atmosferę.



„Chcieliśmy, by zaproponowane rozwiązanie 
było innowacyjne, ale również wpływało na 
nastrój i zapadało w pamięć odwiedzających 
kasyno. System zarządzania umożliwia 
dostosowanie oświetlenia do danej okazji, 
stwarzając odpowiednią atmosferę”.

Łukasz Gębarowski 
Koordynator projektu

Największym wyzwaniem okazała się dynamika 
zmian planów zagospodarowania obiektu, do któ-
rego projektowaliśmy systemy. Z tego względu na 
miejsce został oddelegowany koordynator projektu, 
który przez prawie pół roku uczestniczył w większo-
ści prac i spotkań. Zdalnie wspierał go dodatkowo kil-
kuosobowy zespół specjalistów. 

Kolejną kwestią, na której skupił się inwestor było 
założenie, aby końcowy efekt odzwierciedlał cha-
rakter innych kasyn należących do firmy Novomatic. 
Dlatego też systemy będące w produkcji seryjnej tym 
razem nie znalazły swojego zastosowania. Zarówno 
oprawy, jak i aplikacja do zarządzania oświetleniem 
musiały być zaprojektowane indywidualnie na po-
trzebę tej realizacji. 

 WYZWANIE 
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Do sukcesu tego projektu przyczyniła się nasza błyska-
wiczna reakcja na postawione wyzwanie. Specjalnie 
dla Grand Casino Admiral w Zagrzebiu zaprojektowa-
no, wdrożono i wyprodukowano oprawy sufitowe PE-
ACOCK, które charakteryzują się nie tylko unikalnym, 
nawiązującym do pawiego pióra, kształtem, ale przede 
wszystkim wielobarwnym, dynamicznym ruchem świa-
tła. Umieszczone promieniście wokół żyrandola umoż-
liwiają tworzenie różnych scenerii świetlnych, w tym 
przykładowo iluzji ruchu kasynowej ruletki. Co więcej, 
programowanie może odbywać się również zdalnie.

 REALIZACJA 

Efektowne rozwiązanie zastosowano także w przypadku 
schodów łączących obie kondygnacje kasyna. Zostały one 
podświetlone oprawami RGB z możliwością indywidualne-
go sterowania każdego stopnia. Umożliwia to na przykład 
stworzenie trybu płynnego przejścia światła dół-góra, co 
tworzy efekt zapraszania gościa do wejścia na górny po-
ziom.

Całość realizacji dopełniło wyposażenie hotelu, w którym 
bezpieczeństwo i funkcjonalność musiało współgrać wi-
zualnie z charakterem kasyna. Systemy oświetleniowe zo-
stały zamontowane zarówno w korytarzach, jak i pokojach 
oraz łazienkach hotelowych. Sterowanie w korytarzach 
odbywa się za pomocą czujników ruchu.
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 PODSUMOWANIE PROJEKTU
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Paski RGB

1200 m
Ilość opraw LED

1000

Nazwa projektu:        CASINO ADMIRAL ZAGREB

Inwestor:         Novomatic

Sektor działalności firmy:      rozrywka

Miejsce:         Zagrzeb, Chorwacja

Zakres prac:         wszystkie przestrzenie wewnętrzne  
         (w tym pokoje hotelowe, lobby, bary)

Produkty:         PEACOCK, CAMELEON, S4000 RGBW

Koordynator projektu:        Łukasz Gębarowski

Projektant:         Ured Ovlaštenog Arhitekta Lovre Petrović

Architekt:         Jurica Jelavić


