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Szczecińskie bulwary to wyjątkowa atrakcja 
p r z e z n a c z o n a  d l a  w s z y s t k i c h 
mieszkańców, turystów oraz żeglarzy. 
Projekt "Promenada z widokiem na Odrę - 
przebudowa szczecińskich bulwarów" 
polegał na kompleksowej przebudowie 
i zagospodarowaniu trzech bulwarów, które 
w wyniku realizacji przedsięwzięcia zostały 
przystosowane do uprawiania turystyki 
wodnej, uzupełniając braki miejsc do postoju 
jednostek sportowych i turystycznych oraz 
statków białej floty. Ponadto projekt zakładał 
przebudowę nabrzeża wraz z budową nowej 
infrastruktury niezbędnej do obsługi jednostek 
pływających.

W połowie 2017 roku zakończyła się przebudowa 
i modernizacja bulwaru na Nabrzeżu Starówka. Powierzchnia 

2nowego bulwaru wynosi 7800 m . Wzdłuż całego deptaka 
ustawione zostały ławki i siedziska, stojaki rowerowe, donice 
z drzewami oraz estetyczne oprawy oświetleniowe.

Oświetlenie terenu Nadbrzeża zostało wykonane w systemie 
„projektuj i buduj”, jako kontynuacja inwestycji na 
istniejących bulwarach. LUG Light Factory, producent 
profesjonalnych opraw oświetleniowych, został wybrany jako 
wyłączny dostawca opraw w tym procesie inwestycyjnym.

Oświetlenie terenu Nabrzeża należało wykonać jako 
kontynuację inwestycji na istniejących bulwarach.  Tym 
samym koncepcja oświetleniowa projektu dotyczyła 
zachowania spójności z zamontowanymi wcześniej 
oprawami (uwzględniając zarówno ich kształt, jak 
i słupów oświetleniowych) oraz spełnienia wszelkich założeń 
zawartych w normie PL-EN 13201:2005 "Oświetlenie dróg" 
oraz PFU (stanowi załącznik do niniejszego zgłoszenia).

Zaproponowana przez naszą firmę koncepcja oświetleniowa 
spełniła nie tylko oczekiwania architekta, ale również wszelkie 
wymagania techniczno–jakościowe. A co najważniejsze 
pozwoliła utrzymać wyjątkowy charakter tego miejsca. 
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Podkreślone zostały historyczne elementy – m.in. 
poniemieckie płyty i kamienie na koronie nabrzeża, które 
umiejętnie zostały wkomponowane w nową przestrzeń. 
Dodatkowo, Nadbrzeże zostało połączone z istniejącym 
portem jachtowym, zainstalowane zostały dodatkowe 
schody na pomost oraz winda dla osób niepełnosprawnych. 

Charakterystycznymi elementami bulwaru są oświetlenie 
punktowe RUNA 1 LED zainstalowane w nawierzchni placu 
oraz cztery pomosty pływające dla żeglarzy. Warto także 
zwrócić uwagę na osiągnięty efekt iluminacji zabytkowych 
dźwigów portowych stanowiących obecnie element 
dekoracyjny i historyczny zagospodarowanego terenu. W tym 
celu żurawie zostały podświetlone również od spodu 
oprawami ROTUNDA 1 LED. Dźwigi portowe zostały 
zamontowane na Łasztowi w latach 30. XX w. z myślą 
o przeładunku drobnicy i były używane do początku XXI w. 
Warto podkreślić, że obecnie są to dość rzadkie konstrukcje, 
głównie muzealne. Na całej długości bulwaru zostały 
zamontowane oprawy UMBRELLA MAX R LED, które swoją 
formą nawiązują do żeglarskiego otoczenia. A dzięki 
systemowi DALI oraz wyposażeniu w czujnik zmierzchu 
posiadają możliwość regulowania natężenia oświetlenia. 
Sterować oświetleniem można również ręcznie.  Istotnym 
aspektem jest poprawa warunków oświetleniowych w tym 
miejscu, która zwiększa bezpieczeństwo odwiedzających 
Bulwary. Natomiast zastosowanie technologii LED znajdzie 
swoje odzwierciedlenie w  znacznej oszczędności energii. 
Wszystkie oprawy RUNA 1 LED zostały podłączone do 
trzech zbiorczych zasilaczy, znajdujących się w szafach 
rozdzielczych. Zdecydowanie ułatwi to w przyszłości 
ewentualną wymianę zasilaczy a tym samym pozwoli  
zmniejszyć koszty eksploatacyjne.
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Oprawy wykorzystane w projekcie

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11

65-127 Zielona Góra

 Nazwa oprawy oświetleniowej  Ilość 

UMBRELLA MAX R LED pojedyncza DALI

UMBRELLA MAX R LED podwójna DALI

ROTUNDA 1 LED  ED 6x1W biały 4000K IP65 45° RAL8016

RUNA 1 LED 100 ED 3W , 3000K IP67 szyba mleczna, przelot
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RUNA 1 LED
Doziemna, najazdowa oprawa dekoracyjna, perfekcyjnie 
oświetlająca walory architektoniczne obiektów, o wysokiej 
szczelności IP67, wyposażona w wysokiej jakości źródła 
światła LED.

UMBRELLA MAX R LED
Dekoracyjna oprawa zewnętrzna na źródła światła LED, 
o wysokiej szczelności IP65, i odporności mechanicznej 
IK09. 

ROTUNDA 1 LED
Elewacyjna oprawa dekoracyjna, wyposażona w wysokiej 
jakości źródła światła LED, charakteryzująca się również 
wysoką szczelnością IP65.

LUG Light Factory Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 11

65-127 Zielona Góra

Wybrane oprawy wykorzystane w projekcie
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