
IL·LUMINACIÓ

L’estratègia d’il·luminació s’ha centrat principalment en la diferenciació del centre en tres tipus de zones

Les zones rehabilitades:
Zones que disposen de grans alçades i de les voltes vistes a la cara interior. Per tant, la il·luminació en aquests es-
pais té com a repte, ser un element que no trenqui ni les proporcions ni la imatge de les voltes i a la vegada ofereixi la 
il·luminació necessària.

zones de nova construcció:

Estances on l’envolvent perd pes i la bona funcionalitat del espai guanya en importància. Per tant, en aquests espais com 
biblioteca, residència o refugi/Hotel, sobta per lluminàries que garanteixin un bon ús del espai i a més de baix consum.

Models escollits:

zones exteriors:

La lluminària escollida ha de tenir com a principals característiques, durabilitat, baix consum (LEDs), bon comportament als 
canvis de temperatura i adaptabilitat en quan a la seva fixació (en coberta o en pilars).

LAMP  
model HANGAR-65 HIE 250W 0.6kV E40

Lluminària capaç d’estar suspesa en grans al
alçades i a la vegada amb gran capacitat lumínica.
Poca presència visual ja que són lluminàries puntuals

Pes:4 Kg

LAMP  
model NIC 105 DIR-IND 12 LEDS C-WHITE 

Lluminària fixada a les parets, mitjançant la qual es 
poden ressaltar les textures dels murs de pedra vistos 
com per exemple el de l’auditori o el restaurant.

LAMP  
model VISSIO CARRIL HIT 150W EXT. 

Projector multi-direccional adaptable a carril trifàsic uni-
versal. Col·locat dins del Auditori en front del escenari.

LAMP  
model Downlight pendular MINI YES para lám-
paras E27
Downlight suspès, pensat per les habitacions de la 
residència.
Lluminària de caràcter més amable amb la possibilitat 
de canviar carcassa.

LAMP  
model EXTRAPLANA 2X28W BLUM. /E

Lluminària pensada per zones d’estar, de lectura o 
investigació.
La principal característica és la bona il·luminació que 
generen i la possibilitat d’anar sospeses.

LAMP  
model SHOT LED SPOT 36 LED’s NEUTRAL 
WHITE GR

Projector d’exterior capaç de complir les caracterís-
tiques desitjades (LED, vidre templat, cargols inoxid-
ables) i que a la vegada
permet accentuar elements del edifici gràcies al seu 
con de projecció tan puntual.

Plataforma cota +6.00

Plataforma cota +12.00

Plataforma cota +18.50

Plataforma cota +23.00

Esquema axonomètric Il·luminació
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