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A icônica Torre Galata de Istambul no centro de atenções
A iluminação LED arquitetônica de Philips Lighting iluminou o topo da Torre Galata
Istambul, Turquia –Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LUZES), líder mundial em iluminação,
iluminou o topo da icônica Torre Galata na Istambul, Turquia, com sua arquitetura de iluminação LED.
Um ícone importante para os cidadãos e turistas de Istambul
A Torre Galata é um dos pontos de referência mais conhecidos de Istambul e é popular entre os cidadãos
e turistas devido à sua vista dominante da cidade e seu lugar na história. Recentemente, o topo da famosa
torre foi transformada por a iluminação Philips Color Kinetics.
Os desenhadores de iluminação Nergiz Arifoğlu Lightstyle pretendiam criar um desenho impressionante
para enfatizar as características arquitetônicas da torre. A nova e colorida iluminação LED também
permite que a torre projetar-se como um ícono urbano no coração do distrito cultural e artístico Beyoğlu
da Istambul, aumentando a imagem da cidade.
Ficando forte por mais de 1.500 anos
A Torre Galata de 9 andares mide 66,90 metros e foi construida originalmente como farol por os Bizantinos
no século quinto. Foi destruida em 1204, reconstruida pelos Genoveses no século 13° e depois foi
modificada durante o Império Otomano. Ao longo dos anos, a torre foi renovada e, depois de mais de 15
séculos, continúa ficando forte. Tendo em mente sua utilização como atração de visitantes, a renovação
da iluminação foi feita sem afetar o acceso às áreas públicas dentro e ao redor da torre.
“Nós na Philips Lighting estamos bastante encantados em estar envolvidos na renovação da iluminação
de um prédio tão icónico de Istambul. A Torre Galata tem uma textura social longeva que refleita a
identidade de Istambul como o berço da civilização. Nós estamos honrados de transformar a mágia da
torre na noite com iluminação do século 21° que realça as características arquitetônicas da torre e ao
mesmo tempo ela é económicamente viáveil e eficiente em energia”, disse Eran Görgen, Diretor Geral de
Philips Lighting Turquia.
O horizonte de Istambul
O desenho de iluminação suporta o lugar do prédio no ambiente urbano sem alterar ou danar a torre. A
seção superior e pináculo da torre foram equipados com luminárias Philips Color Kinetics PowerCore, os
quais apresentam a oportunidade de aplicar milhões de cores e efeitos de iluminação impressionantes.
Os desenhadores tiveram sucesso em criar um desenho que serve e respeita tanto a torre e o horizonte
noturno de Istambul, e é uma fonte de orgulho para seus cidadãos.

Detalhes do projeto:
Sobre: O cliente para a nova iluminação da Torre Galata é a Municipalidade Metropolitana de Istambul e
Istanbul Enerji A.Ş.

Desenho de iluminação e consultoria: O desenho de iluminação foi feito por Nergiz Arifoğlu Lightstyle
Architectural Lighting Design. O consultor para o projeto foi o Prof. Dr. Rengin Ünver
Tecnologia usada: O topo da torre e o pináculo foi instalado com os Philips Color Kinetics ColorGraze
Powercore, Philips Color Kinetics eW Graze Powercore, Philips Color Kinetics ArchiPoint iColor
Powercore, Philips Color Kinetics eW Blast Powercore e Philips Color Kinetics eW Burst Powercore
Equipe de Philips Lighting: Sevim Kösem, İzlen Yaylalı para a instalação foi usada a iluminação LightApp.
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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 ricas de
usuário que ajudam a melhorar vidas. Servindo mercados professionais 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.

