ILUMINACJE

CHOCHOŁOWY DWÓR

JERZMANOWICE

POLSKA

Kompleks hotelowo-restauracyjny Chochołowy Dwór od 2009 roku daje swoim gościom
możliwość organizacji wesel, przyjęć, konferencji i rodzinnych spotkań wśród malowniczych krajobrazów Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Architektura obiektu, łącząca rustykalne wzornictwo, staropolskie tradycje i nowoczesne rozwiązania, doskonale wpisuje
się w otoczenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Dwór okala starannie zaprojektowany
ogród, którego piękno i funkcjonalność zostały podkreślone dostarczonym przez nas nowoczesnym oświetleniem.

SYTUACJA
Chochołowy Dwór to nie tylko hotel
i restauracja z rekomendacją SLOW FOOD
POLSKA, ale również sala balowa, dwie
sale konferencyjne i klub muzyczno-rozrywkowy. Do dyspozycji gości oddano
także piękny ogród z letnią restauracją
LaWenda i chatą grillową, plac zabaw dla
najmłodszych, strefę rekreacyjną z boiskiem i terenem do gry w paintballa oraz
parking. Właśnie ta zielona przestrzeń
zyskała nowy charakter dzięki naszym
produktom.
Przez ostatnie 10 lat zewnętrzne części
obiektu pozostawały bez właściwego
oświetlenia, przez co urok tego zachwy-

cającego miejsca nocą stawał się prawie
niewidoczny. Co ważniejsze, obsługa
imprez plenerowych, rozświetlanych jedynie pochodniami, stwarzała pracownikom spore trudności. Dlatego właściciele
Chochołowego Dworu powierzyli nam
zadanie wyeksponowania pięknej aranżacji kompleksu wyjątkową iluminacją,
która dodatkowo zapewni odpowiednią
widoczność i bezpieczeństwo także po
zmroku.

www.essystem.pl

REALIZACJA
Mimo oczywistych przeszkód wynikających z wyjątkowej popularności Chochołowego Dworu mogliśmy
dostosować się do wymagających sporej elastyczności
warunków pracy w obiekcie dzięki sprawnej koordynacji działań i możliwości przechowywania gotowych produktów w naszych magazynach.
Do zadania podeszliśmy z pełnym profesjonalizmem
i zaangażowaniem. Oprócz komputerowych wizualizacji wykonaliśmy również szereg praktycznych prób
już na miejscu. Dzięki temu zaprojektowane przez nas
iluminacje idealnie dostosowują się do zróżnicowanej
specyfiki całego terenu i w pełni oddają wyjątkowy charakter miejsca.
Czarny łupkowy dach głównego budynku rozświetliły
oprawy DELTA LED FR. Na parkingu halogenowe oprawy zastąpiliśmy unikatowymi w kształcie produktami
PARK FLOWER oraz GARDEN FLOWER zapewniającymi
przyjazne światło z bardzo dobrym wskaźnikiem oddawania barw. Nowatorskie rozwiązanie wykorzystujące
soczewki z oprawy RACER, specjalnie wprowadzone do
produkcji, sprawdziło się wzorowo. Podobne rozwiązania zastosowaliśmy, by podkreślić piękną aranżację
ogrodu. Natomiast oprawy naścienne PARK FLOWER
WALL oświetlają zaplecze techniczne oraz miejsce wymagające zachowania szczególnego bezpieczeństwa,
czyli plac zabaw dla dzieci.

Na terenie rekreacyjnym doskonałe warunki do aktywności także wieczorem zapewniają przeznaczone właśnie do
oświetlania obiektów sportowych oprawy PARABEL. Warto
zaznaczyć, że wszystkie zainstalowane produkty wyróżniają się wyjątkową szczelnością i odpornością na uszkodzenia
mechaniczne oraz niesprzyjające warunki pogodowe. Na
życzenie klienta zadbaliśmy również o możliwość zainstalowania w przyszłości na kopule LaWendy sterowanej iluminacji RGBW.

WYZWANIE
Światło odgrywa ogromną rolę nie tylko w środku
obiektu, ale i na zewnątrz. Właściwie dobrane może
akcentować detale i ciekawą architekturę oraz stanowić atrakcyjny element wieczornych eventów.
W Chochołowym Dworze, w którym goście pragną
świętować wyjątkowe wydarzenia, spotykać się
z bliskimi lub zdobywać nową wiedzę, iluminacja zewnętrzna musi tworzyć przyjazną, bezpieczną i magiczną atmosferę. Co więcej, wszystkie zastosowane
oprawy muszą być energooszczędne, wydajne i odporne na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych.

Cała inwestycja składa się dodatkowo z kilku mniejszych obiektów położonych na imponującej powierzchni ponad 3 ha, w tym restauracji letniej, chaty grillowej czy strefy rekreacyjnej z placem zabaw,
ścianką wspinaczkową oraz boiskami sportowymi.
Stąd też oświetlenie tak urozmaiconej przestrzeni
stworzyło potrzebę zastosowania kilku różnych systemów oświetlenia zewnętrznego dostosowanych do
właściwych funkcji. Jako jedno z rozwiązań zaproponowaliśmy zaprojektowaną na specjalne zamówienie
innowacyjną oprawę PARK FLOWER z soczewką oprawy ulicznej RACER.

Dużym wyzwaniem była specyfika pracy w tak obleganym miejscu, które nawet poza sezonem letnim
rzadko bywa puste. Przy odbywających się tam również jesienią imprezach plenerowych wykonywanie
jakichkolwiek prac projektowych czy instalacyjnych
było bardzo utrudnione i wymagało od nas wyjątkowo dobrej organizacji.

Właściwie zaprojektowane oświetlenie zewnętrzne obiektu służy nie tylko podkreśleniu
jego walorów wizualnych – to także zapewnienie bezpieczeństwa gości i pracowników.
Jacek Szewczyk
koordynator projektu ES-SYSTEM

www.essystem.pl

www.essystem.pl

Ilość produktów:

ponad 37 sztuk na przestrzeni 3 ha
PODSUMOWANIE PROJEKTU
Nazwa projektu:

Chochołowy Dwór

Klient:

Dwór AMV Group Sp. z o.o. Sp. k.

Sektor działalności firmy:

hotelarski, gastronomiczny, eventowy

Miejsce:

Jerzmanowice, Polska

Data rozpoczęcia projektu:

Q3 2018 r.

Data zakończenia projektu:

Q1 2019 r.

Koordynator projektu:

Jacek Szewczyk

Architekt:

Przemysław Kałkus

Produkty:			

GARDEN FLOWER MINI 1, GARDEN
FLOWER MINI 3, PARK FLOWER MIDI 2,
PARK FLOWER MIDI 3, PARK FLOWER
MIDI 1 WALL, DELTA LED FR, PARABEL

Cechy produktu:

CRI > 80, temp. 3000 K, IK > 06, IP 65
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