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Hilton – ekologia w hotelu

Lokalizacja  
Philips Lighting

Hotel Hilton Warszawa, Polska
MASTER LEDbulb GLOW 8-40W E27
MASTER LEDspot 4-20W 12V
MASTER LEDtube 11W
MASTER LEDtube 22W



„Ścisła współpraca z firmą Philips przy wymianie  
oświetlenia zaowocowała niezwykle udanym  
partnerstwem.”

Remco Norden, Dyrektor Generalny Hotel Hilton Warszawa



Informacje o projekcie

Inwestor 

Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre

Projekt 

Wdrożenie rozwiązań po audycie oświetleniowym 

Miejsce

Warszawa, Polska.

Rozwiązania oświetleniowe

MASTER LEDspot 4-20W 12V (zamiennik 20W  

halogenów), MASTER LEDtube (zamiennik  

świetlówek liniowych), MASTER LEDbulb 8-40W 

(zamiennik 40W żarówki)

Realizacja

Jan Sewerynik, Philips Lighting Poland S.A.

Kontakt: +48 608 678 057

Jan.Sewerynik@philips.com

Wprowadzenie
Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre jest zlokalizowany w samym 

centrum Warszawy i posiada 314 nowocześnie urządzonych pokoi  

oraz apartamentów w standardzie pięciu gwiazdek. Hotel dysponuje 

największym w Warszawie centrum konferencyjnym o powierzchni  

1406 m2. Sieć hoteli Hilton - światowy lider w hotelarstwie - realizuje 

program zrównoważonego rozwoju oraz dbałości o ochronę naturalnego 

środowiska, który zakłada, m.in. redukcję zużycia energii elektrycznej  

i emisji CO2 o 20% do 2014 roku, w każdym hotelu sieci Hilton 

na świecie. W ramach tego projektu w warszawskim hotelu  

zaplanowano wymianę oświetlenia w pokojach oraz na klatkach  

schodowych i maszynowniach. Do realizacji wybrano firmę Philips,  

która przygotowała najlepszą ofertę zarówno produktową, jak i finansową. 

Firma przeprowadziła audyt oświetleniowy i zaproponowała rozwiązania, 

które gwarantowały osiągnięcie założonych wskaźników oszczędności. 

Koncepcja oświetlenia
Hotel Hilton, jako międzynarodowa sieć hotelowa, stwarza warunki  

i zachęca do proekologicznego myślenia, zarówno pracowników,  

jak i gości hotelowych. Realizacja projektu wspólnie z firmą Philips,  

to przede wszystkim ukłon w stronę gości hotelu, którzy przy wyborze 

miejsca na konferencje, bądź na pobyt weekendowy, biorą pod uwagę 

komfort oświetlenia, estetykę oraz to, jak miejsce się prezentuje,  

czy oświetlenie jest dostosowane do ich potrzeb. Przed przystąpieniem 

do audytu wzięto pod uwagę, m.in. takie aspekty, jak komfort gości  

oraz wymierne oszczędności, wynikające z wymiany oświetlenia  

na energooszczędne. Audyt energetyczny w hotelu Hilton polegał  

na sprawdzeniu, jakie źródła światła są zainstalowane w hotelu  

oraz sprawdzeniu zamienników z oferty LED. Po audycie zainstalowano 

ponad 4000 produktów MASTER LEDspot 4-20W 12V oraz MASTER  

LEDtube, które zastąpiły halogeny oraz świetlówki liniowe w pokojach  

hotelowych, recepcji, lobby w korytarzach i wyjściach ewakuacyjnych.

Korzyści  
Dostęp do nowych technologii i nowatorskich rozwiązań w oświetleniu 

stwarza warunki do oszczędzania energii, zwłaszcza w tych miejscach 

w hotelu, gdzie jest one używane non stop 24/7 – np. klatki schodowe, 

lobby, czy wyjścia ewakuacyjne. W ramach wymiany oświetlenia  

na nowoczesne rozwiązania LED, w hotelu Hilton wymieniono źródła 

światła w ważnych miejscach hotelu, dzięki czemu uzyskano zakładane 

korzyści energooszczędności oraz poprawiono komfort oświetlenia. 
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W miejscach, gdzie światło świeci się w trybie 24/7 uzyskano największe 

oszczędności energii. Technologia LED firmy Philips to nie tylko  

innowacyjność, ale przede wszystkim energooszczędność, trwałość  

oraz znikome koszty eksploatacji.  

Globalne doświadczenie sieci hoteli Hilton w ochronie środowiska 

oraz ścisła współpraca z firmą Philips, zaowocowały niezwykle udanym 

partnerstwem, a Philips dostarczył wysokiej jakości produkty w bardzo 

konkurencyjnych cenach.


