OŚWIETLENIE
BIUROWE

mBANK

ŁÓDŹ

POLSKA

Przystanek mBank to jeden z najnowocześniejszych biurowców w Polce. Zlokalizowany
jest w Łodzi, w sercu Nowego Centrum miasta. Nowa siedziba banku jest niezwykle nowoczesna. Budynek wyposażony jest w zaawansowane technologie i rozwiązania mobilne.
Smartfon jest w nim nieodzowny – służy jako klucz wejściowy, pomaga zarezerwować salę
czy odnaleźć miejsce spotkania. Specjalnie dla tego obiektu zaprojektowaliśmy indywidualne systemy oświetleniowe. W całym projekcie wykorzystano wyłącznie oprawy LED.

SYTUACJA
mBank to pierwszy internetowy bank
w Polsce. Po prawie 18 latach jest jedną z najsilniejszych marek finansowych
w kraju.
Jego nowa siedziba w Łodzi ma 5 pięter, a wielkość pojedynczej kondygnacji
przekracza 4 tys. m2. Każde z pięter ma
własny motyw przewodni, od filmowego, poprzez tematykę natury, miast
i kolorów, po nowoczesną technologię.
Bogate doświadczenie i doskonała znajomość branży pozwoliły nam zaproponować klientowi indywidualne rozwiązania oświetleniowe. Wsłuchując

się w potrzeby i oczekiwania inwestora
byliśmy w stanie sprostać jego wymaganiom.
Inwestorowi zależało na dopasowaniu
pomieszczeń biurowca do potrzeb pracowników. Chciał spełnić jak najwyższe
standardy z zakresu ergonomii i nowoczesnej pracy. Oprócz standardowych
powierzchni open space stworzył specjalne pokoje cichej pracy, a nawet miejsca, gdzie w szczególnych przypadkach
można pracować z dzieckiem.
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REALIZACJA
Przystanek mBank to komfortowy i nowoczesny
biurowiec. Przy jego realizacji po raz pierwszy
współpracowaliśmy z architektami z firmy In Design. Przystępując do projektu oświetlenia biurowca
wyróżniliśmy się elastycznością w realizacji, szybkością w działaniu, profesjonalną obsługą i bardzo
dobrą współpracą z generalnym wykonawcą. Inwestor docenił nasze zaangażowanie, indywidualne
podejście do współpracy i szybkość reakcji na pojawiające się pytania i problemy.

WYZWANIE
Klient chciał podkreślić wyjątkowy charakter budynku, dlatego zależało mu na niestandardowym
oświetleniu dopasowanym do jego potrzeb.Nadrzędnym celem, który postawił przed nami było
dostarczenie oświetlenia wspierającego komfort
pracy.
Wszystkie oprawy robione były pod specjalne wymagania klienta. Każda oprawa wraz z prototypem
musiała przejść jego akceptację i na bieżąco była
dostosowywana do zmiennych preferencji projektantów. Harmonogram dostaw był bardzo napięty
i restrykcyjnie przestrzegany, a terminy realizacji
bardzo krótkie.

W całym projekcie
wykorzystano
wyłącznie oprawy

Wszystkie dostarczone oprawy posiadały atesty,
zapewniały odpowiednie natężenie światła na stanowiskach pracy oraz bardzo dobry wskaźnik oddawania barw. Zamontowaliśmy prawie 4000 sztuk
opraw LED-owych przygotowanych pod specjalne
zamówienie klienta. Oprócz zagwarantowania najwyższej jakości oświetlenia nasze oprawy wyróżniały się ciekawym wyglądem, podkreślając nowoczesny charakter wnętrz.

LED
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Ilość
opraw:

3752

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Nazwa projektu:

mBANK Centrum biurowo–
konferencyjne „Nowa Formiernia”

Inwestor:

Ghelemco Poland Sp. z o.o.

Sektor działalności firmy:

finanse

Miejsce:

Łódź, Polska

Data rozpoczęcia projektu:

wrzesień 2016 r.

Data zakończenia projektu:

listopad 2017 r.

Koordynator projektu:

Elżbieta Ulisiak

Architekt:

AHR Architects Sp. z o.o. / wnętrza:
In Design przy współudziale
pracowników i konsultantów z mBanku

Projektant oświetlenia:

In Design

Wykonawca:

Erbud S.A.
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