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Szczególnie 
usatysfakcjonowani 
jesteśmy rozwiązaniem 
podświetlenia wnęk 
elewacji, które już 
zdążyły zapisać się jako 
charakterystyczny punkt 
w krajobrazie miasta”.
Jacek Jaśkiewicz, 
Dyrektor ds. Inwestycji, Grupa TOYA
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Wprowadzenie

Licząca sobie blisko sto lat 
amerykańska firma Hilton Worldwide, 
to jeden z najbardziej rozpoznawalnych 
podmiotów w branży hotelarskiej na 
świecie. Obecna jest w siedemdziesięciu 
ośmiu państwach i dysponuje ponad 
czterema tysiącami obiektów.  
W gronie jedenastu marek skupionych 
pod szyldem Hilton Worldwide jest 
DoubleTree by Hilton™, która swój 
pierwszy polski hotel uruchomiła w 2013 
roku w Łodzi. 

Inwestorem budynku przy ulicy  
Łąkowej 29 w Łodzi jest firma  
Toya Sp. z o.o. Położony blisko centrum 
miasta hotel powstał na terenach 
dawnej Wytwórni Filmów Fabularnych. 
Wiele elementów tego obiektu 
nawiązuje do filmowego dziedzictwa 

Łodzi. Tym najbardziej widocznym 
jest efektownie podświetlona, szklana 
elewacja frontowa, przedstawiająca 
kadr z „Zakazanych Piosenek”  
– pierwszego powojennego polskiego 
filmu, który wyprodukowano właśnie 
w łódzkiej WFF. W klimat dawnych 
filmowych czasów przenoszą gości 
także podświetlone sceny z filmów, 
prezentowane w korytarzach 
hotelowych. Koncepcyjnie spajają 
one zamysł projektowy i podkreślają 
wyjątkową atmosferę wnętrza.



Wyzwanie

Wysoka na czterdzieści cztery metry bryła łódzkiego 
hotelu DoubleTree by Hilton™, oprócz dwustu pokoi 
gościnnych, mieści między innymi: trójwymiarowe kino, 
sale konferencyjne, restaurację, salę balową oraz SPA 
z basenem. Harmonijne oświetlenie wnętrza budynku 
inwestor powierzył firmie Philips. Przy wyborze partnera, 
Klient docenił jego rozpoznawalną markę oraz bogate 
portfolio wysokiej jakości rozwiązań. Zaufanie inwestora 
wzbudziła również kompleksowa oferta firmy Philips  
w zakresie oświetlenia zewnętrznego, wewnętrznego, jak 
również system sterowania oraz oprawy indywidualnie 
dostosowane do potrzeb klienta.

Głównym wyzwaniem firmy Philips było połączenie 
oczekiwań inwestora z restrykcyjnymi standardami 
sieci Hilton Worldwide – w wielu przypadkach 
przewyższającymi polskie normy oświetleniowe. 
Kluczowym dla powodzenia całego projektu 
zagadnieniem okazało się stworzenie specjalnych opraw 
oświetleniowych, których wymiar oraz kolor pasowały do 
architektonicznego projektu budynku.

Rozwiązanie

Oświetlenie łódzkiego hotelu DoubleTree by Hilton™  
w ogromnej większości realizowane jest za pośrednictwem 
energooszczędnej technologii LED firmy Philips. Przy 
doborze iluminacji przeprowadzono szereg prób  
z rozwiązaniami odpowiadającymi indywidualnym 
potrzebom Klienta. Zastosowanie mikrosoczewek  
i dedykowanej optyki pozwoliło spełnić restrykcyjne 
wymogi Klienta dotyczące natężenia oświetlenia  
i równomierności na płaszczyźnie roboczej zarówno  
w części hotelowej, jak i biurowej. Stworzone specjalnie 
na potrzeby tego projektu oprawy kierunkowe LED 
oświetlają korytarze, przestrzeń garażową oraz wejście 
do budynku. Oprawy downlight podświetlają wejścia 
do pokoi z korytarzy, eksponują także prezentowane 
tam sceny filmowe. Satysfakcjonujący efekt końcowy 
osiągnięto między innymi dzięki dostosowaniu 
temperatury barwowej do indywidualnych potrzeb Klienta.  
Dodatkowo zaawansowany system sterowania Philips 
Dynalite umożliwia zarządzanie wieloma typami opraw 
oświetleniowych i kreowanie  scen w zależności od potrzeb 
i oczekiwań Klienta.

W kwestii oświetlenia zewnętrznego łódzkiego hotelu 
DoubleTree by Hilton™, najbardziej widocznym elementem 
jest iluminacja frontowej elewacji budynku. Za szklaną taflą 
ukryta jest linia nowoczesnych opraw oświetleniowych 
Philips Color Kinetics LED o długości prawie ćwierć 
kilometra. Indywidualnie dobrana optyka oraz 
innowacyjne rozwiązania zapobiegające olśnieniu tworzą 
spektakularny efekt, czego dowodem są liczne nagrody, 
m.in. wyróżnienie w konkursie European Property Awards 
w kategorii „New Hotel Construction & Design”, gdzie jako 
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Jako inwestorowi zależy nam na 
rozwiązaniach trwałych, efektownych  
i efektywnych kosztowo. Hotel to 
inwestycja na długie lata, więc koszty 
w każdym aspekcie muszą być pod 
kontrolą, co zapewnia nam zastosowana 
technologia oświetleniowa LED”.
Jacek Jaśkiewicz, 
Dyrektor ds. Inwestycji, Grupa TOYA

jedyny reprezentant z Polski łódzka 
inwestycja została doceniona przez 
ekspertów z branży nieruchomości  
i dziennikarzy biznesowej stacji Bloomberg.

Niezwykle prosty w obsłudze system 
sterowania iluminacją, opracowany przez 
firmę Philips, zapewnia praktycznie 
nieograniczoną liczbę wariantów 
scenicznych, determinowanych jedynie 
wyobraźnią programisty. Umożliwia on 
kreowanie scen iluminacyjnych zgodnie 
z pojedynczymi, nawet jednorazowymi 
pomysłami Klienta, dając możliwość 
dopasowania ekspozycji do bieżącej 
potrzeby, pozostawiając szerokie pole 
do promocji wizerunku marki. Ogromną 
zaletą tego systemu jest możliwość 
szybkiej diagnozy oraz zdalnej naprawy 
ewentualnych usterek poszczególnych 
opraw. Philips gwarantuje bezawaryjną 
pracę całej iluminacji niezależnie od 
warunków atmosferycznych.

Korzyści

Powierzając firmie Philips współpracę przy 
implementacji zaawansowanego systemu 
oświetlenia łódzkiego hotelu DoubleTree

by Hilton™, inwestor odniósł szereg 
istotnych korzyści. Firma Philips 
ściśle współpracując z inwestorem, 
kompleksowo zrealizowała powierzone jej 
zadania począwszy od prac projektowych, 
aż po wykonawstwo. Elastyczność  
w tworzeniu oraz doborze rozwiązań 
w pełni zaspokajających oczekiwania 
Klienta, zaowocowały końcowym 
sukcesem. Efektywna współpraca  
z zespołem projektowym powołanym 
przez inwestora oraz architektami  
i partnerami technologicznymi pozwoliły 
sprostać niezwykle restrykcyjnym 
standardom sieci Hilton Worldwide, 
daleko wykraczającym poza normy 
oświetleniowe obowiązujące w Polsce. 
Spektakularny efekt końcowy, osiągnięty 
został przez niewielki zespół specjalistów, 
uważnie wsłuchujących się w potrzeby 
Klienta. Ekologiczna i energooszczędna 
technologia LED firmy Philips dowiodła 
swojej skuteczności zarówno w części 
biurowej, jak i hotelowo-usługowej. 
Dowodem tego są liczne nagrody 
branżowe oraz zadowolenie gości 
łódzkiego hotelu DoubleTree by Hilton™.
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