


COMARCH to producent i dostawca nowoczesnych 
systemów informatycznych, funkcjonujący na rynku już 
od 23 lat. Efektem dynamicznego rozwoju firmy 
jest, m. in. rozbudowa jej zaplecza biurowego, 
w tym o prestiżowy budynek w Łodzi.

2Obecnie nowa siedziba ma 7,5 tys. m  
pow ie rzchn i  uży tkowe j  i  sk ł ada  s i ę 
z nowoczesnego 9-kondygnacyjnego obiektu 
biurowego okalającego zabytkowy budynek 
fabryki z początku XX wieku. Ciekawostką 
architektoniczną tego rozwiązania jest ogród 
umiejscowiony na dachu budynku.

Ze względu na wyróżniające się kompetencje, wieloletnie 
doświadczen ie  oraz  zaproponowaną koncepc ję 
oświetleniową, spełniającą nie tylko oczekiwania architekta, 
ale również wszelkie wymagania techniczno–jakościowe, 
inwestor zdecydował o wyborze rozwiązań firmy LUG Light 
Factory.

Koncepcja oświetleniowa projektu dotyczyła:
§ oświet lenia powierzchni  wspólnych biurowca 

tj. korytarzy, toalet i bistr liniami świetlnymi,
§ oświetlenia sal konferencyjnych poprzez użycie opraw 

zwieszanych z możliwością sterowania oświetleniem 
pojedynczych odpraw (system DALI) i opraw downlight,

§ oświetlenia pomieszczeń biurowych stosując oprawy 
zwieszane,

§ oświetlenia garaży i pomieszczeń technicznych 
implementując oprawy hermetyczne, 

§ oświetlenia fasady budynku.

Pomieszczenia biurowe zostały oświetlone przy użyciu 
opraw systemowych VOLICA LED zw LOW UGR o sposobie 
świecenia bezpośrednio pośrednim (700 szt.), które zostały 
zaprojektowane i wyprodukowane specjalnie na potrzeby tej 
inwestycji. Dodatkowo dzięki wykorzystaniu m.in. klosza 
wykonanego z plexy mikropryzmatycznej oraz profilu H udało 
się stworzyć oprawy, które przy natężeniu światła na 
poziomie 500lx pozwalają uzyskać wskaźnik UGR 17.
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Jako, że Comarch to budynek składający się z dwóch części: 
budynku nowego i budynku zrewitalizowanego z czerwonej 
cegły, widoczne miejsca z czerwonej cegły wewnątrz 
budynku zostały podświetlone RUNAMI 4 o barwie 3000K 
oraz zwieszanymi, customizowanymi oprawami LUG BULB 
3000K. Pozwoliło to na osiągnięcie bardzo dobrych 
paramentów oświetleniowych, tym samym podkreślając 
n ie tuz inkowy charak te r  pomieszczeń .  Ponadto 
zaprojektowana została i luminacja budynku przy 
wykorzystaniu m.in. opraw: MODENA LED, GROUNDLINE 
LED, ICE CUBE 1 LED czy RUNA 4 LED.

Wysokie parametry świetlne oraz nowatorski design 
cechujący wykorzystane w inwestycji oprawy marki LUG 
ukazują nowoczesny charakter obiektu. Z kolei osiągnięty 
efekt iluminacji doskonale podkreśla szklaną fasadę 
budynku. Tym samym obiekt idealnie wpasowuje się 
w koncept przemysłowej Łodzi połączonej z nowoczesnym 
designem. Dzięki temu bogactwo funkcji, różnorodność 
architektury oraz historia obiektu mogą ze sobą 
w s p ó ł e g z y s t o w a ć .  D o d a t k o w o  z a s t o s o w a n i e 
innowacyjnych rozwiązań oświetleniowych pozwoliło na 
znaczną oszczędność energii, jednocześnie spełniając 
wysokie  wymagania d la  powierzchni  b iurowych 
zdefiniowane w normach oświetleniowych. Uzyskanie tak 
niskiego wskaźnika UGR wpłynęło przede wszystkim na 
ergonomię pracy, tym samym poprawiając samopoczucie 
i komfort pracowników. Natomiast najbardziej nietypowym 
rozwiązaniem wykorzystanym w realizacji inwestycji było 
zamontowanie w drewnianych ławkach ustawionych 
w okolicy budynku opraw GROUNDLINE MAT LED.





 Nazwa oprawy oświetleniowej  Ilość 

ARGUS ONE LED 1200 zw ED 4500lm/840 PLX IP44 DALI RAL7043

ARGUS ONE LED 1200 zw ED 4500lm/840 PLX IP44 RAL7037

ARGUS ONE 1200 n/t  ED 4500lm/840 PLX IP20 RAL7037

LUGSTAR LB LED p/t ED 2300lm/840 MAT IP44 70° biały GEN.2

LUGCLASSIC LED 600x600 p/t ED 5000lm/840 PLX IP44 biały

ATLANTYK LB LED 1299 ED 4600lm/840 PC opal IP65 GEN.2

ATLANTYK LB LED 1299 ED 6900lm/840 PC opal IP65 GEN.2

LUGSTAR LB LED p/t ED 3000lm/840 MAT IP20 70° biały GEN.2

LUGSTAR LB LED p/t ED DALI 3000lm/840 MAT IP20 70° RAL7043

LUGSTAR LB LED n/t  ED 3000lm/840 MAT IP20 70° RAL7043

LUG BULB 6W  

RUNA 4 LED 250 ED 15x1W 3000K IP67 10° 

VOLICA LED 1500 zw ED 4250lm/840 PLX di DALI RAL7043

ARGUS LED SYSTEM GK 1200mm 2160lm 19,2W biały

ARGUS LED SYSTEM GK 1500mm 2700lm 24,0W biały

ARGUS LED SYSTEM GK 2400mm 4320lm 38,4W biały

ARGUS LED SYSTEM GK 3000mm 5400lm 48,0W biały

ARGUS LED SYSTEM GK 1800mm 3240lm 28,8W biały

ARGUS LED SYSTEM GK 900mm 1620lm 14,4W biały

VOLICA LED 1200 zw ED 5500/840 LOW UGR di-in biały

VOLICA LED 1200 zw ED 4000/840 LOW UGR di RAL 7037 (szary)
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Oprawy wykorzystane w projekcie
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RUNA 4 LED
Doziemna, najazdowa oprawa dekoracyjna, perfekcyjnie 
oświetlająca walory architektoniczne obiektów, o wysokiej 
szczelności IP67, wyposażona w wysokiej jakości źródła 
światła LED. 

VOLICA LED zw LOW UGR
Dekoracyjna oprawa zwieszana wyposażona w wysokiej 
jakości źródła światła LED. Oprawa posiada klosz PLX 
z  ogran iczonym o lśn ien iem.   Jest  doskona łym 
odzwierciedleniem synergii wzornictwa i technologii.

GROUNDLINE MAT LED
Dekoracyjna oprawa architektoniczna wyposażona 
w wysokiej jakości źródła światła LED. Obudowa oprawy jest 
wykonana z odpornej na kwas stali o odporności na wodę 
i kurz sięgającej IP67 oraz odporności na uderzenia 
w wysokości IK10.
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Wybrane oprawy wykorzystane w projekcie
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