
Sportvilágítási megoldások
Schréder, a csapatod különleges játékosa
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Több mint megfelelő világítás
Több mint 114 évnyi világításban szerzett tapasztalattal a háta mögött a Schréder 
elkötelezett a világításban rejlő lehetőségek felfedezése iránt, és folyamatosan tágítja 
a technológiai innováció határait. Független családi vállalkozásként Jules Schréder 
(alapítónk) vállalkozói szelleme és szemlélete vezérel minket.
Célunk az ügyfeleink igényeire szabott minőségi megoldások biztosítása, 
amelyek csökkentik az energiafogyasztást, a karbantartási költségeket és a 
széndioxidkibocsátást.

AEGERTEN FUTBALLKLUB, SVÁJC
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Experts in LightabilityTM

A képesség a valódi változás elérésére az általunk világított 
helyszíneken, a lehetőségek skálájának szélesítése és az elégedett 
ügyfelek tesznek minket egyedivé. Ezek a dolgok teszik lehetővé 
számunkra teljes körű megoldások szállítását, amelyek megfelelnek 
a sportlétesítmények különböző igényeinek a többcélú csarnokoktól 
a teniszpályákig és gördeszkaparkokig. Ez tesz minket a világítás 
szakértőivé.

Karnyújtásnyira

•• 70 ország

•• 8 Fejlesztési egység: •• 8 gyár:

ANS USZODA, BELGIUM

Ausztrália
Belgium
Dél-Afrika
Egyesült Királyság
Franciaország
Magyarország
Németország
Portugália

Ausztrália
Dél-Afrika
Franciaország
Kína
Magyarország
Portugália
Spanyolország
Ukrajna
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Dedikált világítási megoldásaink 
biztonságos, kényelmes, fenntartható 
és intelligens környezetekké 
alakítják a fedett és szabadtéri 
sportlétesítményeket.
Elragadó élményt nyújtanak a 
játékosok és a látogatók számára, a 
sportlétesítmények vezetői pedig az 
üzemeltetés terén nyújtott előnyöket 
élvezhetik.

SPANYOLORSZÁG

EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBELGIUM

USA

DÉL-AFRIKA

PERU

SVÁJC
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Professzionális sportlétesítmények és számos más terület 
megvilágítását is vállaljuk, a fedett terektől és parkolóktól kezdve a 
környező területekig.

DÉL-AFRIKA

PERU

HOLLANDIA DÉL-AFRIKA

KANADA
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Schréder sportvilágítás 
Partnerei vagyunk a jelenben és a jövőben 
A projektekhez való hozzáállásunk és tapasztalatunk garantálja, hogy 
Ön a legoptimálisabb világítási megoldást kapja sportlétesítményéhez 
intelligens, hatékony és megbízható termékekkel. Kielemezzük a 
környezetet, tanácsot adunk, és tanulmányokat végzünk az optimális 
világítási megoldás megtervezése érdekében, amely hatékony, megfelel 
az elvárásoknak, fenntartható, és figyelembe vesszük az üzemeltetés 
összköltségét is.
Az Ön beleegyezésével felvázolunk egy tervet, és levezényeljük a teljes 
projektet, beleértve a harmadik felekkel való kapcsolattartást, a telepítés 
elvégzését, az üzembe helyezést, a tesztelést és a jóváhagyást. Ajánlatunk 
értékesítés utáni szolgáltatásokat is tartalmaz, karbantartást és 
későbbi optimalizálást.

AUDIT

ANALÍZIS ÉS
MŰSZAKI 

KIÉRTÉKELÉS

KONZULTÁCIÓ

VILÁGÍTÁSI TERVEZÉS ÉS 
AJÁNLÁSOK MEGOLDÁS

AZONOSÍTÁS ÉS
FINOMHANGOLÁS

PROJEKT TERV

MENETREND ÉS
PROJEKTMENEDZSMENT AJÁNLATADÁS

ÜZLETI AJÁNLAT,
FELTÉTELEK

TELEPÍTÉS

BERENDEZÉSEK
KIHELYEZÉSE
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Miért a LED világítás?
•• Az energiaköltségek akár 75%-kal csökkenthetők

• Kevesebb szénkibocsátás

• Hosszabb élettartam

• Karbantartási díjak csökkentése

• Azonnali felkapcsolás

• Jobb minőségű világítás: nagyobb uniformitás, 
alacsony káprázás, alacsony fényszennyezés

• Egyszerűen integrálható intelligens világításvezérlő 
rendszerekbe

ÜZEMBE HELYEZÉS

A MEGOLDÁS MŰSZAKI
TELEPÍTÉSE

PRÓBA ÉS 
JÓVÁHAGYÁS

HELYSZÍNI TESZTEK
ÉS ÁTADÁS OPTIMALIZÁLÁS

A TELEPÍTÉS
FINOMHANGOLÁSA

KARBANTARTÁS

AZ
OPTIMÁLIS

TELJESÍTMÉNY
MEGŐRZÉSE KITERJESZTÉS

ÚJ FUNKCIÓK
HOZZÁADÁSA A
RENDSZERHEZ
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9BMXING PARK BLEGNY, BELGIUM



10AVENCHES SPORTKOMPLEXUM, SVÁJC
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Nagyobb rugalmasság
• Azonnali fel- és lekapcsolás - nem kell többé 

megvárnia, amíg a világítótestek bemelegednek vagy 
lehűlnek

• Hosszabb nyitvatartási idő

• Sportolási lehetőség sötétedés után is

Tökéletes játékkörülmények
• Megfelelés a világítási szabványoknak és szabályoknak

• Optimális biztonság és kényelem

• A fényszennyezés elkerülése és a környezet tiszteletben 
tartása

Teljes körű megoldások
Magasan képzett szakértőinkkel olyan 
megoldásokat szállítunk, amelyek 
megfelelnek a vonatkozó sportvilágítási 
szabványoknak és fényszennyezéssel 
kapcsolatos követelményeknek, hogy 
megfeleljünk ügyfeleink elvárásainak.

Ezt fotometriai tanulmányok 
készítésével érjük el, így biztosítjuk a 
megfelelő világítási szinteket, a vízszintes 
és függőleges világítás egyenletességét, 
valamint a káprázást is elemezzük több 
egyéb fontos szempont mellett. Így 
garantáljuk, hogy a sporttevékenységeket 
egy biztonságos, barátságos és 
kényelmes környezetben lehessen 
végezni.

A felsőbb ligákra szabott és a 
professzionális stadionok világításában is 
jártasak vagyunk.

A fenntarthatóság jegyében 
tervezve
Újrahasznosítható alapanyagokból készült 
eszközeink egyszerűen szétszerelhetők. 
A minőségi tervezés hosszú élettartamú, 
jövőbiztos megoldásokat garantál.



12 GHANI-YALOUZ SPORTARÉNA, FRANCIAORSZÁG
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Gördülékeny telepítés
A teljes portfóliónk moduláris, skálázható és fejleszthető, hogy megfeleljen 
az egyedi igényeknek és lehetőségeknek. A meglévő fedett és szabadtéri 
infrastruktúrákkal teljes mértékben kompatibilis megoldásaink 
telepítése csak minimális leállást igényel, a játékosok rövid időn belül újra 
birtokba vehetik a pályát.

Megkönnyítjük a telepítők munkáját 
• Optimális súly és szélnyomás

• Egyszerű finomhangolás és beállítás a helyszínen

• Vezeték nélküli vezérlőrendszer a gyors beállításért

• Plug & play
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Dedikált 
mobilalkalmazás

Dinamikus 
forgatókönyvek 
a szórakoztató 
műsorokhoz és az 
egyéb eseményekhez

A Schréder ITERRA intelligens sportvilágítási 
megoldások* az alábbi előnyöket kínálják:

• Gyors és egyszerű telepítés

• Nyílt technológiák és szabványok

• Kimagasló felhasználói élmény

• Jövőbeli megoldások fogadására 
alkalmas

• Költséghatékony vezérlőrendszer

• További energiamegtakarítás és a 
világítótestek hosszabb élettartama

• Helyszíni és távvezérlés, adatok 
nyomon követése és preventív 
karbantartás

HIDEGKÚTI NÁNDOR STADION, MAGYARORSZÁG

*Többféle lehetőség az egyedi igényekhez



16ROSSEMAISON SPORTCSARNOK, SVÁJC
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Költséghatékony megoldások az Ön 
igényeire szabva

• Elérhető ár, pontosan az Ön igényeire szabva

• Alacsony telepítési költség

• Alacsony energiafogyasztás

• Kevés karbantartás, nincs szükség fényforráscserére

Miért fizetne többet, 
ha nem muszáj? 

A fotometria és a korszerű optikák terén szerzett szakértelmünk lehetővé 
teszi, hogy a megfelelő világítást szállítsuk, és csökkentsük a fényvetők 
számát, valamint a telepítés költségeit.

Szorosan együttműködünk ügyfeleinkkel, hogy a megfelelő megoldást tudjuk 
szállítani, amely megfelel a gazdasági és a világítási igényeknek anélkül, 
hogy ez a minőség rovására menne.
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A korszerű LED világítótestek és hatékony vezérlőrendszerek 
jelentős energia- és költségmegtakarítást eredményeznek, így az 
üzemeltetés összköltsége is alacsony lesz.

A dimmelési technológia lehetővé teszi, hogy csak akkor világítsa 
meg a területet, amikor az szükséges. A LED technológia előnyeit 
a Schréder ITERRA vezérlőrendszerrel kombinálva megoldásaink 
jelentős, akár 75%-os energiamegtakarítást kínálnak a 
hagyományos világítási megoldásokhoz képest.

Ezenfelül Smart Label szolgáltatásunk fontos információkat 
szolgáltat a karbantartási műveletek szervezéséhez a 
legfenntarthatóbb módon.

ALCOCHETE KÖZÖSSÉGI SPORTKULB, PORTUGÁLIA
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MONTEGRANARO SPORTCSARNOK, OLASZORSZÁG

Egy győztes világítási 
megoldás 

•• Hosszabb nyitvatartási idő

•• Sportolási lehetőség sötétedés után is

• Jelentős megtakarítások energia- és karbantartási 
költségek terén

• Rugalmas tervezhetőség

• Új tagok megszerzése és megtartása

• Új szponzorok megszerzése

• Hírnév és presztízsnövekedés

• A testmozgás és az egészséges életmód 
népszerűsítése

• A közönség szórakoztatása egyéb eseményeken is
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Sportvilágítási megoldásaink

ECOBLAST

NEOS

INDU FLOOD

OMNISTAR

INDU BAY

OMNIBLAST & OMNIBLAST RGB
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Megoldásaink egyéb területekre  
a parkolóktól a környező területeken keresztül a homlokzatokig

További beltéri lehetőségek
az öltözőktől a közösségi tereken át az étkezőkig

SHUFFLE

INDU DOWNLIGHT

ILUM MARK

FLEXIA

INDU LINE

SCULP CSALÁD

IZYLUM

INDU PANEL



#sportslighting
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