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Ressaltando um símbolo espiritual: a recém-iluminada mesquita
Abdülhamid Han


A quarta mesquita mais grande na Turquia iluminada com Philips Color Kinetics

Istambul, Turquia – Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LUZES), líder mundial em iluminação,
anunciou hoje a iluminação da mesquita Abdülhamid Han na Kahramanmaraş, Turquia.
A mesquita Abdülhamid Han e a quarta mesquita mais grande na Turquia, com a capacidade de hospedar
até 20.000 pessoas. Fundada em quatro colunas, a mesquita foi formada numa área de 3.600 metros
quadrados e tem quatro minaretes e 32 cúpulas. A mesquita foi desenhada pelo arquiteto Haci Mehmet
Güner e foi construída entre 1993 e 2011.
O objetivo da nova iluminação foi estender a grandeza diurna da mesquita na noite, lhe voltando num
símbolo da cidade, adornando seu horizonte.
“Cada vez que eu olho para a mesquita, eu experimento emoções diferentes. A nova iluminação destaca
a beleza arquitetônica do prédio e lhe-transforma num símbolo da cidade”, disse Mustafa Aksel Abacioğlu,
Líder do Departamento de Pesquisas e Projetos na Municipalidade Metropolitana de Kahramanmaraş.
Para a nova iluminação da mesquita, uma mistura de iluminação LED colorida e em branco é usada. Para
o exterior, as colunas da mesquita são iluminadas com luminárias Philips Vaya Flood LP RGB, enquanto
uma luz branca e quente é usada no corredor posterior para acentuar as ilustrações nas paredes.
A cúpula principal é banhada em suaves luzes brancas cercada por cúpulas mais pequenas que são
complementadas com luzes coloridas. Os minaretes são iluminados com luminárias quentes LED Branco
& Mono Philips Vaya Flood LP G2, dando destaque ao impressionante edifício.
A fonte de purificação no pátio da mesquita é iluminada com luzes brancas e frescas e luzes coloridas na
cúpula interior. Também são usadas luzes brancas quentes no portão da entrada ao pátio, dando as boasvindas aos visitantes e ao mesmo tempo ressaltando suas qualidades arquitetônicas impressionantes.
Ao longo da tarde a iluminação pode mudar ao usar cenários diferentes de luzes, criando uma bela
atmosfera na noite.
Resumo do Projeto
Sobre o Projeto:

A construção da mesquita Abdülhamid Han foi feita entre 1993 e 2011. O cliente
da nova iluminação da mesquita é a Municipalidade Metropolitana de
Kahramanmaraş e o projeto foi completado em maio, 2016.

Desenhador Philips
Lighting:
Olcay Karamusaoğlu
Parceiros:
Para este projeto Philips Lighting se-associou com HD Engineering Lighting
Tecnologia usada:
Philips Vaya Flood Low Power G2 e Philips Vaya Linear MP

Para maiores informações, favor de contatar:
Anne-Marie Sleurink
Tel: +31 (6) 52 59 63 81
Email: anne-marie.sleurink@philips.com
Sobre Philips Lighting
Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LUZES), líder global em produtos, sistemas e seviços de
iluminação, entrega inovaçõs que desbloqueam valores comerciais, fornecendo experiências de usuário
ricas que ajudam a amelhorar vidas. Servindo mercados profissionais e de consumidor, nós lideramos a
indústria em alavancar a Internet das Coisas (Internet of Things) para transformar casas, edifícios e
espaços urbanos. Com vendas no 2016 de EUR 7,1 bilhões, temos cerca de 34.000 empregados em mais
de 70 países. Notícias de Philips Lighting podem ser encontradas no Newsroom, Twitter e LinkedIn.
Informação para investidores pode ser encontrada no sítio de Investor Relations.

