
A “Fairway + blue”, detida pela holding do grupo Eurostyle, 
empresa fundada em Cork, Irlanda, em 1820, fornecedor de 
marcas de luxo como a Calvin Klein golf, C&B y Pukka, entre 
outras, é a maior Golf Fashion Store da Europa.

Localizada em Puerto Banus (Marbella, Espanha), a “Fairway + 
blue” foi inaugurada a 29 de abril de 2014, num evento com ampla 
cobertura mediática, onde estiveram presentes as edilidades 
locais e diversas personalidades do mundo do golfe.

Em pleno coração da Costa del Sol, a “Fairway + blue”, nasce com 
o objetivo de ser a loja de referência dos praticantes de golfe. 
Para tal foi projetado um espaço moderno, atrativo e funcional, da 
autoria do Arquiteto português Paulo Trindade, onde se pretende 
que os clientes usufruam de uma experiência sem precedentes, 
ao nível da assessoria e assistência na aquisição e manutenção 
dos seus equipamentos.

O projeto de iluminação veio consubstanciar este conceito 
contribuindo, de forma indelével, para a criação do ambiente de 
uma das mais exclusivas lojas de golfe da Europa.

OBJETIVO TESTEMUNHO

Projeto de iluminação arquitetural da maior loja de golfe da Europa

Projeto implementado em 2014.

“Pretendia-se uma abordagem formal tão neutra quanto possível 
para que as coleções de pronto-a-vestir e equipamento de golfe 
assumissem o protagonismo na perceção global do espaço. A 
organização espacial submeteu-se aos princípios e objetivos 
comerciais da marca e, nessa medida, o estudo de iluminação e 
a sua integração com os projetos de arquitetura, design e 
decoração foi fundamental para o sucesso da operação, tendo o 
resultado final superado todas as expetativas.

A criatividade, qualidade técnica e capacidade de trabalho em 
equipa da ARQUILED contribuíram de forma decisiva para 
definição do próprio projeto de arquitetura e design de 
mobiliário, condicionando-o positivamente desde os primeiros 
esboços.
 
A ARQUILED foi uma enorme mais-valia no desenvolvimento do 
projeto da “Fairway + blue” de Puerto Banus e será sempre a 
primeira opção como parceiro em futuros projetos.”

Paulo Trindade
Arquiteto

Loja de Golfe “Fairway + blue”

1 / 2CASE STUDY ARQUILED WWW.ARQUILED.COM



Em estreita colaboração com o gabinete do Arquiteto Paulo 
Trindade, a Arquiled desenhou o projeto de iluminação totalmente 
em LED (Light Emitting Diode), contribuindo para a experiência de 
utilização de um espaço que consegue conciliar a exclusividade, 
funcionalidade e conforto visual.

Com cerca de 600 m2, o espaço distribui-se por dois pisos, num 
ambiente de open space, onde sobressaem as seguintes áreas 
ou zonas – montras, plataformas (piso 0 e piso 1), teto zona 
central, balcão de atendimento, casual lounge, área vip, zona de 
exposição de sapatos, provadores e pavimento.

O projeto de iluminação, considerou os objetivos funcional e 
decorativo de cada uma destas áreas, dotando-as de iluminação 
própria, projetada ou refletida em função do conceito de cada 
uma destas secções.

O espaço recebeu cerca de 350 luminárias, entre focos, 
luminárias encastráveis e iluminação linear, destacando-se esta 
última com mais de 200 metros de iluminação linear a cargo da 
família de luminárias Arquiline HP e LP distribuídas por potências 
de 1W, 3W, 5W, 8W, 10W e 15W.

A iluminação encastrável foi implementada através da linha 
Arquio�ce Square.

SOLUÇÃO INSTALADA

O projeto de iluminação da Golf Fashion Store “Fairway + blue” 
permitiu consolidar o ambiente simultaneamente descontraído e 
exclusivo, como a reputação desta marca requeria, contribuindo 
para a excelência da experiência sentida pelos clientes e 
visitantes do espaço.

O sistema é integralmente em LED, oferecendo uma redução de 
energia de 60% face ao consumo energético de um sistema 
equivalente com tecnologia tradicional.

BENEFÍCIOS
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A ARQUILED é um fabricante de iluminação LED, especializado
em iluminação pública por LED com foco na eficiência
energética.

Sediada em Mora, é uma empresa industrial portuguesa, que
concebe, desenvolve e produz os seus produtos desde a raiz.

ARQUILED

A ARQUILED está empenhada no desenvolvimento de
soluções inteligentes de gestão focadas na redução do consumo
de energia e na descarbonização contribuindo para clusters
urbanos sustentáveis.

Arquiled Colombia S.A.S
T: +571 756 00 96
E: info@arquiled-light.com.co


