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OŚWIETLENIE  
BIUROWE

DELOITTE  LIZBONA  PORTUGALIA

Nie ulega wątpliwości, że realizacja dużego projektu jest pracą zespołową, a efekt 
synergii pozwala uzyskać najlepsze wyniki. Dostarczenie spersonalizowanych 
produktów do biura Deloitte w Lizbonie jest przykładem doskonałej współpracy 
kilku zespołów firmy ES-SYSTEM.

Kiedy w marcu 2015 roku nasz portugalski partner 
Ledo nawiązał kontakt z inwestorem, 6-piętrowe 
biuro firmy Deloitte w Lizbonie było już na etapie 
wykończeniowym. Plan projektu zakładał oświetlenie 
konwencjonalne w całym budynku. Pierwsze 
oprawy, które zostały zamontowane przez innego 
dostawcę na parterze, gdzie jest umiejscowiona 
recepcja, wyglądały nieestetycznie. Architekt, pani 
Rita Piçarra, zaprojektowała oświetlenie liniowe 
w kształcie łamanych odcinków, jednak zastosowanie 
tradycyjnego oświetlenia w tym przypadku nie 
zdawało egzaminu. Pomiędzy kolejnymi źródłami 
światła były widoczne kilkunastomilimetrowe odstępy.

 SYTUACJA 



Nasz partner zaproponował użycie systemu 6000 BIS – 
nowoczesnego, liniowego oświetlenia LED, które 
świetnie sprawdza się przy spersonalizowanych 
projektach ze względu na możliwość zastosowania 
niestandardowych długości odcinków, z których można 
tworzyć dowolne aranżacje. Ważnym argumentem, 
który przekonał naszego klienta była znaczna 
oszczędność kosztów utrzymania opraw oraz 5 lat 
gwarancji. Z kolei, z punktu widzenia architekta, 
istotna była możliwość uzyskania jednolitej linii 
świecącej na całej długości oprawy, co stanowi nie lada 
wyzwanie, oraz dopasowanie długości oprawy niemal 
co do milimetra.

 WYZWANIE 
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Elastyczne podejście do projektu 
oraz wzorowa współpraca kilku 
działów firmy ES-SYSTEM z naszym 
dystrybutorem oraz architektem 
stanowiły o sukcesie tego projektu.
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Ponieważ inwestor zdecydował się na istotne zmiany 
na zaawansowanym etapie projektu, mieliśmy niewiele 
czasu na wdrożenie produktów. Jak się okazało, 
jedynym rozsądnym rozwiązaniem było bieżące 
produkowanie i wysyłanie oświetlenia na poszczególne 
piętra, aby nie blokować prac przy wykańczaniu 
biurowca. Nasze fabryki zmieniły harmonogramy 
produkcyjne, aby stanąć na wysokości zadania. Należy 
dodać, że na potrzeby tej realizacji przygotowaliśmy 
przeszło 60 niestandardowych modeli opraw o różnych 
długościach i kształtach zakończeń, które na bieżąco 
dostosowywaliśmy do ciągle ewoluującego projektu.

Dzięki sprawnej współpracy działu handlowego i działu 
wdrożeń z architektem oraz działu logistyki i produkcji 
udało nam się dostarczyć spersonalizowany produkt 
w stosunkowo krótkim czasie. Łącznie wyposażyliśmy 
6 pięter w liniowe oświetlenie LED o łącznej długości 
niemal 3 km, które nie tylko spełnia ogólnie przyjęte 
normy, ale również harmonijnie komponuje się 
z nowoczesną aranżacją biura.

 REALIZACJA 
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Nazwa projektu: DELOITTE OFFICE

Sektor działalności firmy: audyt i consulting

Miejsce: Lizbona, Portugalia

Data rozpoczęcia projektu: marzec 2015 r.

Data zakończenia projektu: lipiec 2015 r.

Produkt: system 6000 BIS

Cechy produktu: 3000 Kelwinów,  
dyfuzor opalowy,  
kolor niestandardowy RAL 9003

Architekt: Rita Piçarra

Projektant oświetlenia: André Gato
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