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Iguzzini iRoll gran

Iguzzini Berlino down light gran

IL·LUMINACIÓ

Iguzzini In 60 Superficie

Eglo Reparo Black Chrome

Iguzzini Bos de sostre

IL·LUMINACIÓ

IL·LUMINACIÓ NATURAL

Es distingeixen dues parts molt diferenciades respecte la il·luminació natural

del projecte. El volum d'accessos conté poques obertures, per tan de focalitzar

tota l'atenció en la principal entrada de llum, provinent de la coberta,

tractada com una façana més. Per altra banda, el volum de la biblioteca que

gairebé tot és vidriat, deixa entrar la llum en tot el seu perímetre i assegura

la màxima transperència envers el carrer.

ESQUEMA LLUM NATURAL PLANTA BIBLIOTECA

IL·LUMINACIÓ ARTIFICIAL

Es col·locaran lluminaries de baix consum, prioritzan els Led, i majoritàriament

de la casa Iguzzini.

L'espai públic es tracta amb especial sensibilitat per tal d'enfatitzar i donar

força als intineraris principals que genera el nou equipament.

Iguzzini iRoll gran

Lluminària rodona fixe i penjada amb làmpades LED. Diàmetre 240mm amb

cos d'alumini i alt rendiment lluminós. Es troben a la biblioteca,

per marcar espaialment els passadissos, i les zones d'estanteria.

Iguzzini Berlino down light gran

Lluminària de suspensió amb emissió de llumdirecte i parcialment

difosa. Col·locades als espais centrals i d'estudi de la biblioteca,

a les sales polivalents de PB i PCoberta, i a les zones comunes dels

volums d'accessos.

Iguzzini Bos de sostre

Lluminària d'encastament al fals sostre amb cos de làmina d'acer.

Situades als lavabos de tot l'edifici.

Iguzzini In 60 Superficie

Lluminària instal·lada en superfície. Sistema llumínic modular per a

linia continua. Emissió de llum difosa per a llum general amb

difusor de PMMA ópalo. Perfil en alumini axtrusionat. Es troben al

aparcament, planta soterrada.

Eglo Reparo Black Chrome

Lluminària suspesa de 68cm de llargada, Led per estalviar energia, ja

que seran quasi sempre enceses. Sistema llumínic focalitzar i alt

rendiment lluminós. Es situal al nicli d'accés principal.

Iguzzini Ipan Rectangular empotrable

Lluminària Led amb emissió directe. Instal·lació empotrada. Cos

òptic d'alumini extruit, difusor en metacrilat per a emissió de

llum general. Situades a les taules de la biblioteca, amb un sistema

d'empotrament a les repises superiors de les taules.

Iguzzini Linealuce

Lluminària d'il·luminació directa destinada al ús de LED.

Instal·lació en les parets laterals del mobiliari urbà.

Iguzzini Palco 142mm

Projector orientable amb adaptador per instal·lació sobre rail de

tensió. Il·luminació focalitzada graduable. Situat a la sala auditori

de la planta superior.

Iguzzini In 120 suspensió

Sistema de suspensió pèr cables. Linea contiuna que emet llum difusa

per a llum general. Aquesta lluminaria es situa en tot l'àmbit de la

bibliteca per donar dotar de llum general. Es proposa aquest model ja

que la lluminaria es situa entre les lames del falç sostre, ocultant

part de la propia lluminaria i aconseguint un major confort lumínic i

visual.

Iguzzini Ipan rectangular

Iguzzini Palco 142mm

Referent retro-il·luminació nuclis verticals en planta baixa

Referent il·luminació mobiliari urbà en espai públic

Referent il·luminació general via púlica

Referent il·luminació itineràris en espai públic

Iguzzini Linealuce alta intensitat

Iguzzini Linealuce mobiliari urbà

Iguzzini Linealuce empotrable terra

Iguzzini Linealuce baixa intensitat
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Referent il·luminació interna biblioteca

Iguzzini In 120 suspended

AutoCAD SHX Text
dt. 20m < 25m


	Sheets and Views
	A1 (3)


