
Instal·lació d’Il·luminació

Lluminàries
A l’hora de dissenyar les lluminàries de l’edifici s’ha optat per seguir un criteri unificador al llarg de tots els espais, i seguir sempre 
que sigui possible la direcció que genera l’estructura unidireccional de l’edifici.

La part exterior de la cava esta organitzada al voltant de la plaça central, on l’element més característic és el d’una coberta vegetal 
de vinya que cobrirà els tensors de la pèrgola de forma irregular, penjant d’aquesta estructura s’ubicaran llums d’exterior seguint 
l’exemple de les ciutats nòrdiques. El fet de penjar-los de la pèrgola allibera tot l’espai central. Es proposa ubicar també al terra uns 
llums encastats lineals que uneixen l’accés amb la sortida de la plaça, generant una línia de llum cap al accés.

Pel que fa a l’interior es proposen llumeneres lineals col·locades paral·leles a l’estructura unidireccional que conforma els sostres de 
la cava, intentant no perdre així les línies generals del projecte.

Quan trobem llocs de treball a la zona administrativa o als despatxos, es proposa col•locar fluorescents suspesos amb difusors 
per  generar una llum més còmode a l’hora de treballar. El fet de posar aquests llums suspesos permet col•locar-los ortogonals a 
l’estructura si la distribució del mobiliari així ho requerís.

La botiga, esta pensada amb downlights encastats al fals sostre, ja que la part central de la botiga disposa d’un fals sostre per al pas 
d’instal·lacions. Aquests es podran direccionar i concentrar punts de llum sobre les taules expositors on hi hagi ampolles o productes 
a destacar.

Les peces de serveis comptaran amb peces de llum lineals de menor mida als inodors i amb llums encastats al fals sostre direccionats 
cap a les aigüeres.

La sala de cates-polivalent

Les cadenes de embotellat i etiquetat, comptaran amb franges electrificades amb llums suspesos que garanteixin una il•luminació 
correcte a tot el procés.

Les parts industrials generals, les quals es troben al cos central, comptaran amb projectors ubicats a les parets laterals que enfocaran 
amb perspectiva la gran sala i els dipòsits des de dalt. 

La sala amb un requeriment lumínic més especial és la cava, doncs no es bo per al cava rebre molta llum de forma directe. Es 
planteja doncs per resoldre aquesta sala llums lineals arran de terra ubicats darrere de les gàbies d’emmagatzematge, aconseguint 
una llum rasant. A les zones centrals es proposa deixar els tensors a algunes de les peces prefabricades de formigó i penjar llums 
com els de la plaça de l’accés amb una potència més baixa. Ubicant els llums a més de 5 metres del terra permet una lliure circulació 
i maniobra dels elevadors mecànics.
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Llegenda
IL·LUMINACIÓ

  Llum suspès per catenària exterior / interior

  Llum rodó de terra.

  Fluorescent de superfície, sostre o paret.

  Flourescent per encastar a paviment.

  Cocus circular encastat a fals sostre.

  Linia electrificada amb fluorescents.

  Llum de suspensió amb difusor.

  Downlight encastat de tres elements.

  Focus gran angular per fixar a paret.
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