case-study
Nieuwe verlichting voor “Le Moulin du Fief”
Het gebouw bestaat uit 2 grote delen: het restaurant
en de bar. De uitdaging was om het typische rustieke
interieur te behouden, zelfs te accentueren. Stéphan
Lesiw, project manager verlichting geeft wat meer
uitleg: “ Wij hebben gekozen voor een moderne en
polyvalente verlichting die past in het interieur. Wij
hebben uiteindelijk als indirecte verlichting gekozen
voor Delta Light Nobody 2X80W TL5 en als directe
verlichting AR111 50W. Dit alles in dimbare versie:
zo kan de klant de lichtsterkte aanpassen en telkens
een andere sfeer creëren.”

Alle vermelde prijzen zijn nettoprijzen in EUR excl. BTW en excl. milieubijdragen, tenzij expliciet anders vermeld. Onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Historiek
Een droom wordt werkelijkheid ! In juni 2013
heropende het restaurant « Le Vieux Moulin » in
Ecaussines, dat sinds eind 2012 gesloten was,
opnieuw haar deuren. Met enige fierheid stelt
Fanny Delchambre het gerenoveerde restaurant
voor onder de naam “Le Moulin du Fief”. In 1961
opende Edmond Delchambre, de papa van Fanny,
het restaurant onder de naam “Le Vieux Moulin”.
Edmond heeft deze gedurende 12 jaar uitgebaat,
waarna deze door een coöperatieve uitgebaat werd
tot eind 2012.
De uitdaging
Fanny, de dochter, heeft toen beslist om deze zelf
weer in handen te nemen. Zij heeft beslist om het
volledige gebouw een opfrisbeurt te geven: het
metselwerk, het loodgieterswerk, de chauffage en
de verlichting. Voor de verlichitng heeft zij beroep
gedaan op het professionele advies van Cheyns.
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Voor de bar heeft Cheyns een klassiekere verlichting
voorgesteld: plafondlampen van Stéphane Davidts.
Dit merk heeft het grote voordeel dat de klant kan
kiezen uit een breed assortiment kleuren.
De bar is heel charmant door het oude mechanisme
van de molen. Stéphan heeft hiervoor een ideale
verlichting uitgewerkt: “ Wij hebben met de Nautilus
van SLV een mooi lichtspel met schaduwen gemaakt.
Het rad zelf werd verlicht met LED strips”.
Mevrouw Delchambre was heel tevreden met het
resultaat, daar haar klanten nu kunnen kiezen :
voor de bar met een aangenaam rustiek kader of
voor het restaurant dat een intieme sfeer heeft met
een design touch.
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