Architektura malowana Światłem, świetlne rozwiązania
Alfa Elektro jest na polskim rynku jedynym dystrybutorem, który posiada w swojej
ofercie narzędzie do wykonywania prób iluminacji na obiektach klienta. Posiadamy
w swojej ofercie szerokie portfolio opraw oświetleniowych dostawców krajowych
i zagranicznych, zarówno do iluminacji statycznych, jak i dynamicznych.

Naszym klientom oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie prowadzenia projektu iluminacji obiektu.
Każdy projekt rozpoczynamy przygotowaniem wstępnej koncepcji iluminacji na podstawie otrzymanych
materiałów. Następnie umawiamy się z klientem w dogodnym terminie w celu przeprowadzenia próby
oświetleniowej. Dla każdego obiektu jesteśmy w stanie przygotować dokumentację projektową zawierającą
kosztorys, wizualizację i rozmieszczenie opraw oświetleniowych.

ARCHITEKTURA MALOWANA ŚWIATŁEM

Naszą wiedzę i doświadczenie nabyliśmy podczas uczestnictwa w wielu prestiżowych wydarzeniach organizowanych w całej Polsce, tj. festiwale światła, warsztaty architektów, imprezy miejskie i indywidualne pokazy
oświetlenia.

Najważniejsze wydarzenia, w których braliśmy udział to:
• Festiwale
Light Move Festival w Łodzi - Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła
Karkonoski Festiwal Światła w Jeleniej Górze (uzdrowisko Cieplice)
Królewski Festiwal Światła w Warszawie

• Warsztaty

Architekci Światła. Inspiracja, Wiedza, Rozwiązania – warsztaty dedykowane do osób, dla których
światło jest pasją i sztuką, którzy chcą poszerzać wiedzę oraz poznać najnowsze i sprawdzone
rozwiązania w projektowaniu oświetlenia – Gliwice, Sierpc, Wrocław, Kazimierz Dolny

• Imprezy miejskie

Gwarki w Tarnowskich Górach
Wdepnij na deptak w Rybniku
Śniegolepy - Mistrzostwa Polski w Rzeźbie ze Śniegu w Szklarskiej Porębie.

Współpracujemy również z Pracownią Architektoniczną Qbik s.c. działającą nieprzerwanie
od 15 lat. Jest to zespół autorski specjalizujący się w opracowywaniu projektów iluminacji architektonicznych obiektów kubaturowych, zabytkowych oraz wnętrz. Ich dorobek to ponad
300 projektów na terenie całej Polski. Pracownia specjalizuje się również w przygotowywaniu Master Planów Oświetleniowych dla miast i gmin.
Jedną z działalności firmy są również projekcje mappingowe oraz video iluminacje.

Profesjonalna
Iluminacja obiektów

Zachęcamy do skorzystania z naszego Bogatego doświadczenia
O szczegóły pytaj w oddziałach Alfa Elektro
oraz pod numerem telefonu:
+48 668 873 916
ledbus@alfaelektro.com.pl

PROJEKTOWANIE – wspólnie z pracownią architektoniczną Qbik s.c.  
wykonujemy kompleksową obsługę w zakresie dokumentacji projektowej,
tj. przygotowanie wstępnej koncepcji, wizualizację wraz z rozmieszczeniem
opraw oświetleniowych oraz wstępny kosztorys.

WNĘTRZA – korzystając z najnowszego sprzętu oświetleniowego
pomagamy kształtować nowoczesne i niepowtarzalne wnętrza.

ARCHITEKTURA – obszar naszej działalności dotyczy zarówno ar-

chitektury współczesnej, jak i zabytkowej. Poprzez oświetlenie kształtujemy
najwyższej jakości nocny wizerunek miast.

DORADZTWO

– zajmujemy się fachowym doradztwem w doborze opraw oświetleniowych
do iluminacji statycznej lub dynamicznej, krajowych i zagranicznych producentów.

ILUMINACJA PRÓBNA
NA OBIEKCIE KLIENTA

– w dogodnym dla klienta terminie
wykonujemy
próbne
iluminacje
obiektu na podstawie wcześniej
przedstawionej
dokumentacji
projektowej.

PRZESTRZENIE PUBLICZNE

– szczególną uwagę poświęcamy projektowaniu oświetlenia w przestrzeniach publicznych. Jesteśmy w stanie przygotować również kompleksowe Master Plany dla miast i gmin.

