
Soluções iluminação desportiva 
Schréder, o jogador extra da sua equipa
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Para além da luz correta
Com mais de 114 anos de experiência em iluminação, a Schréder dedica-se a explorar 
o potencial da luz e ultrapassa constantemente os limites da inovação tecnológica. 
Como uma empresa independente e familiar, somos guiados pelo espírito e princípios 
empreendedores de Jules Schréder (o nosso fundador). 
O nosso objetivo é fornecer soluções de elevada qualidade - projetadas 
especificamente para as necessidades dos nossos clientes - que reduzam o consumo 
de energia, os custos de manutenção e as emissões de carbono.

AEGERTEN FOOTBALL CLUB, SWITZERLAND
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Especialistas em LightabilityTM

Essa habilidade de fazer uma verdadeira diferença nos espaços que 
iluminamos, esticar os limites do que é possível para encantar os 
nossos clientes, é o que nos torna únicos. É o que nos permite fornecer 
soluções de âmbito completo que respondam às diversas necessidades 
de espaços desportivos, desde recintos multiuso até campos de ténis e 
parques de skate. É o que nos torna especialistas em Lightability™. 

Perto de si

•• Presença em 70 países

•• 8 centros de R&D: •• 8 fábricas

ANS SWIMMING POOL, BELGIUM

Austrália
Bélgica
França
Alemanha
Hungria
Portugal
África do Sul
Reino Unido

Austrália
China
França
Hungria
Portugal
África do Sul
Espanha
Ucrânia
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As nossas soluções de iluminação 
dedicadas transformam áreas 
desportivas interiores e exteriores 
em ambientes seguros, confortáveis, 
sustentáveis e inteligentes. 
Oferecem experiências envolventes para 
os jogadores e visitantes e benefícios 
operacionais para os gestores dos clubes, 
sejam estes privados ou públicos.

MULTIDESPORTIVOS

ÁREAS CIRCUNDANTESPARQUES DE ESTACIONAMENTO

HÓQUEI NO GELO

CAMPOS DE TREINO

BASEBAL

MULTIDESPORTIVOS
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Iluminamos espaços desportivos amadores, 
profissionais e muitas outras áreas, desde espaços 

interiores e estacionamentos até áreas circundantes.

FUTEBOL E RÂGUEBI

PISCINAS

PARQUES PRÁTICA AMADORA

TÉNIS



6

O seu parceiro de iluminação desportiva 
para o melhor ambiente, hoje e amanhã
A nossa abordagem e experiência de projeto é a garantia de obter 
a melhor solução para sua instalação desportiva com produtos 
inteligentes, eficazes e confiáveis. Analisamos o seu ambiente, damos 
conselhos e realizamos estudos fotométricos para projetar uma solução 
de iluminação ideal, eficiente, compatível e sustentável, levando em conta 
o seu custo total de propriedade.
Com o seu consentimento, definimos um plano e gerimos todo o projeto, 
incluindo lidar com terceiros, incorporar a instalação, comissionamento, 
testes e validação. A nossa oferta também inclui serviços pós-venda, 
manutenção e otimização ao longo do tempo.

AUDITORIA

ANÁLISE E 
AVALIAÇÃO 
TÉCNICA

ESTUDO

ESTUDO 
LUMINOTÉCNICO E 
RECOMENDAÇÕES SOLUÇÃO

DEFINIÇÃO E 
AJUSTES

PLANIFICAÇÃO

CRONOGRAMA 
E GESTÃO DO 

PROJETO COTAÇÃO

PROPOSTA 
COMERCIAL, 
TERMOS E 

CONDIÇÕES

INSTALAÇÃO

FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTOS
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Porquê iluminação LED?
•• Reduz custos de energia em até 75%

•• Reduz as emissões de carbono

•• Maior tempo de vida útil

•• Menos custos de manutenção

•• Ligação instantânea

•• Melhor qualidade de iluminação: maior uniformidade,  
  baixo encandeamento, baixa poluição luminosa

•• Fácil integração em sistemas de controlo inteligente

  de iluminação

SERVIÇO DE 
MEDIÇÕES 

LUMINOTÉCNICAS

MEDIÇÃO NÍVEIS 
DE LUMINÂNCIA NO 

TÚNEL
COMISSIO
NAMENTO

FORNECIMENTO 
TÉCNICO  DA 

SOLUÇÃO

ENSAIO E 
VALIDAÇÃO

TESTES E 
ENTREGA DE 

OBRA OTIMIZAÇÃO

AJUSTES FINOS 
NA INSTALAÇÃO

MANUTENÇÃO

PROLONGAMENTO 
DA PERFORMANCE 

NO TEMPO

EXTENSÃO

ACRESCENTAR 
NOVAS 

FERRAMENTAS À 
INSTALAÇÃO
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9BLEGNY, BÉLGICA



10AVENCHES, SUIÇA 
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Mais flexibilidade
•• ON/OFF instantâneo

•• Prolongar o horário de funcionamento

•• Permitir atividade desportiva no período noturno

Condições perfeitas de jogo 
•• Cumprir as normas e regulamentos de iluminação

•• Otimizar a segurança e o conforto

•• Evitar desperdício de luz e respeitar a vizinhança

Soluções de âmbito 
completo
Com os nossos especialistas altamente 
qualificados, propomos soluções 
que respondem aos mais relevantes 
standards desportivos e requisitos 
de poluição luminosa para atingir as 
expetativas dos nossos clientes.

Fazemos isso realizando estudos 
fotométricos para garantir os níveis 
corretos de iluminação, uniformidade 
para a iluminação horizontal e vertical, 
e uma análise de encandeamento, 
entre outros critérios essenciais. Isto 
garante que as atividades desportivas 
possam ocorrer num ambiente seguro, 
acolhedor e confortável.

Também temos o know-how para 
projetar esquemas de iluminação para 
ligas desportivas mais exigentes e 
estádios profissionais.

Projetado com uma visão 
sustentável
Produzidos com materiais recicláveis, 
os nossos dispositivos são fáceis de 
desmontar. Um design de alta qualidade 
garante uma longa vida e soluções à prova 
de futuro.



12 GHANI-YALOUZ, FRANÇA
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Processo de instalação fácil
Para dar resposta às suas necessidades e restrições específica o nosso 
portfólio completo é modular, escalável e à prova de futuro. Totalmente 
compatível com infraestruturas interiores e exteriores existentes, garantimos 
uma interrupção mínima nas atividades desportivas: em pouco tempo os 
jogadores estarão de volta ao campo.

Facilitamos o trabalho dos instaladores
•• Peso e a exposição ao vento otimizados

•• Afinações e ajustes fáceis de fazer no local

•• Controlo wireless para rápida configuração

•• Plug & play
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app dedicada a 
smartphones

Cenários dinâmicos 
para shows, 
entretenimento 
e eventos não 
desportivos

Com as soluções inteligentes de iluminação 
desportiva Schréder ITERRA* beneficia de:

•• Rápida e fácil implementação

•• Tecnologia e standards abertos

•• Notável experiência de utilizador

•• Soluções futureproof

•• Sistema de controlo eficaz de custos

•• Poupança adicional de energia e 
 aumento da vida útil das luminárias

•• Controlo físico e remoto, dados 
 monitorizados e manutenção preventiva     

 

HIDEGKÚTI NÁNDOR STADIUM, HUNGRIA

*Estão disponíveis diferentes pacotes para satisfazer as suas necessidades específicas.
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de lâmpadas

Porquê pagar mais  
quando pode pagar menos? 

A nossa experiência em fotometria e óticas de última geração permite 
fornecer a iluminação certa, reduzir o número de equipamentos e reduzir 
os custos de instalação.

Trabalhamos em estreita colaboração com nossos clientes para entregar a 
solução correta que respeite os requisitos financeiros e de iluminação, 
sem comprometer a qualidade da luz.

•• Preço acessível adaptado às suas necessidades 

•• Baixos custos de instalação

•• Baixo consumo de energia

•• Baixa manutenção e sem necessidade de troca regular

Soluções económicas adapatadas às suas 
necessidades
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Luminárias LED de ponta e sistemas de controlo económicos geram 
economias significativas de energia e manutenção para um baixo 
custo total de propriedade.

A tecnologia de dimming permite que você ilumine seu ambiente 
apenas quando necessário. Ao combinar o melhor da tecnologia LED 
com o sistema de controlo Schréder ITERRA, as nossas soluções 
podem oferecer uma enorme economia de energia de até 75% em 
comparação com uma solução de iluminação HID. 

Além disso, o nosso serviço Smart Label fornece informações 
cruciais para organizar operações de manutenção da forma mais 
sustentável.

ALCOCHETE, PORTUGAL
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MONTEGRANARO, ITÁLIA

A solução de iluminação  
desportiva vencedora 

•• Prologa as horas de funcionamento

•• Permite atividades desportivas em horas noturnas

•• Economia significativa de energia e manutenção

•• Flexibilidade no agendamento

•• Atrai e retem membros

•• Atrai novos patrocinadores

•• Melhora a sua reputação e prestígio

•• Promove atividade física e um estilo de vida saudável

•• Impressiona o público em eventos não desportivos
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As nossas soluções

ECOBLAST

NEOS

INDU FLOOD

OMNISTAR

INDU BAY

OMNIBLAST & OMNIBLAST RGB
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Outras soluções para outras áreas  
de parques de estacionamento a áreas circundantes e fachadas

Soluções para outras áreas interiores 
de balneários a halls e cafeterias

SHUFFLE

INDU DOWNLIGHT

ILUM MARK

FLEXIA

INDU LINE

SCULP RANGE

IZYLUM

INDU PANEL



#sportslighting
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