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Centrum Innowacji Skolkovo 
to rosyjska Dolina Krzemowa objęta specjalną strefą ekonomiczną.
Jest to miasto naukowe, o obszarze 2,5 miliona metrów kwadratowych, w którym ma mieszkać 

i pracować około 50 tysięcy osób. W skład Centrum Innowacji Skolkovo wchodzi 

Międzynarodowy Klaster Medyczny, który jest najnowocześniejszym kompleksem medycznym 

w Europie Środkowo-Wschodniej. Ośrodek składa się z filii przodujących klinik zagranicznych, 

jednostek badawczych i edukacyjnych, w których pacjenci będą mogli otrzymać opiekę medyczną 

zgodnie z najwyższymi standardami międzynarodowymi.

STUDIUM PRZYPADKU:

ZADANIE:

Do naszych zadań należało opracowanie kompleksowego systemu oświetlenia pierwszego 

budynku Międzynarodowego Klastra Medycznego Skolkovo (Moskwa, Rosja). Wraz z projektantami 

z Osvpro.ru przygotowaliśmy koncepcję oświetlenia gabinetów lekarskich i zabiegowych, strefy 

wejściowej i komunikacji, lobby oraz pomieszczeń technicznych.

W gabinetach lekarskich i zabiegowych musieliśmy dobrać lampy medyczne o odpowiednim 

natężeniu oświetlenia, odwzorowaniu kolorów, właściwej wielkości oświetlanego pola zabiegowego 

(operacyjnego) i bezcieniowości. Każda z opraw musiała spełniać wysokie wymogi i posiadać 

odpowiednie atesty.

Architekt przygotowujący projekt Centrum Innowacji miał wyraźną wizję efektu. Na drodze do 

realizacji tej koncepcji stanęły ograniczenia techniczne w postaci konieczności zastosowania sufitów 

o różnej konstrukcji.

ROZWIĄZANIE:

Aby spełnić założenia estetyczne projektu, przy 

zachowaniu wymogów technicznych, opracowaliśmy koncepcję 

oświetlenia, w której linia świetlna łączy sufit gipsowo-kartonowy 

z sufitem kasetonowym.

Nasi projektanci, Agnieszka oraz Dima, z uwagą podeszli 

do zadania funkcjo-nalnego oświetlenia gabinetów lekarskich 

i zabiegowych. Określili specyfikę usług świadczonych w każdym 

gabinecie (czy będzie to gabinet, w którym pacjent będzie 

diagnozowany, czy też może będą w nim wykonywane zabiegi lub 

opatrywane rany) i na podstawie tych danych dobrali oprawy 

medyczne (zabiegowe i diagnostyczne) spełniające restrykcyjne 

wymogi właściwe dla danego miejsca pracy. Oprawy charak-

teryzują się sterylnością i podwyższoną szczelnością.



WYNIK:

Dostarczyliśmy ponad 1,5 kilometra linii świetlnych, 400 opraw dedykowanych do użytku 

w gabinetach lekarskich oraz oświetlenie architektoniczne.

Wybrane przez nas oświetlenie spełnia funkcję przewodnika po ośrodku, ułatwia orientację, 

w jasny sposób kieruje do recepcji, punktów informacyjnych oraz wind. Poprzez zastosowanie opraw 

przyciągających uwagę wyeksponowaliśmy recepcję i lobby.

W poczekalniach zadbaliśmy o atmosferę relaksu i harmonii. Linie świetlne o ciepłej barwie 

tworzą przyjemną atmosferę a zaakcentowane oświetleniem drzwi ułatwiają orientację w przestrzeni 

budynku Międzynarodowego Klastra Medycznego Skolkovo. Poprzez odpowiedni dobór opraw 

medycznych zadbaliśmy o bezpieczeństwo pracy personelu medycznego, jak i poczucie komfortu 

pacjentów.

Iluminacja zewnętrzna budynku eksponuje go, podkreśla walory estetyczne i współgra 

z otoczeniem. 
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