
Sportverlichtingsoplossingen
Schréder, the extra player on your team
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Experts in LightabilityTM

Dit vermogen om echt het verschil te maken in de ruimtes die we 
verlichten, om de grenzen van wat mogelijk is te verleggen en om onze 
klanten te verwonderen, maakt ons uniek. Het stelt ons in staat om 
totaaloplossingen af te leveren die voldoen aan de meest uiteenlopende 
behoeften van sportterreinen, gaande van multifunctionele sporthallen tot 
tennisbanen en skateparken. Het maakt ons Experts in Lightability™.

Meer dan de juiste verlichting
Steunend op meer dan 114 jaar ervaring met verlichting verkent Schréder 
het potentieel van verlichting en verlegt het voortdurend de grenzen van de 
technologische innovatie. Als onafhankelijk familiebedrijf laten we ons leiden door 
de ondernemingsgeest en principes van onze stichter Jules Schréder. 
Ons doel? Hoogwaardige oplossingen aanbieden – volledig afgestemd op de 
behoeften van onze klanten – die het energieverbruik, de onderhoudskosten en 
de koolstofuitstoot drukken.

Dicht bij u

••Aanwezig in 70 landen

••8 R&D-faciliteiten: ••8 fabrieken:

ZWEMBAD ANS, BELGIË

Australië
België
Duitsland
Frankrijk
Hongarije
Portugal
Verenigd Koninkrijk
Zuid-Afrika

Australië
China
Frankrijk
Hongarije
Oekraïne
Portugal
Spanje
Zuid-Afrika

VOETBALCLUB AEGERTEN, ZWITSERLAND



4 5

Onze specifieke verlichtingsoplossingen 
maken van sportterreinen binnen en 
buiten veilige, comfortabele, duurzame 
en slimme omgevingen. 
Meteen de garantie voor meeslepende 
ervaringen zowel voor de spelers als voor 
de bezoekers en operationele voordelen 
voor de managers van de sportclubs.

We verlichten ook professionele sportlocaties en tal van andere 
plaatsen, van binnenruimtes en parkeerterreinen tot de omliggende zones.

ZUID-AFRIKA

SPANJE

VERENIGD KONINKRIJKBELGIË

VERENIGDE STATEN

ZUID-AFRIKA PERU

PERU

ZWITSERLAND

NEDERLAND ZUID-AFRIKA

CANADA
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Uw sportverlichtingspartner voor de beste 
omgeving, vandaag en morgen
Onze projectaanpak en ervaring verzekeren dat u kunt rekenen op de 
beste oplossing voor uw sportfaciliteit met slimme, doeltreffende en 
betrouwbare producten. We analyseren uw omgeving, geven advies en 
voeren toepassingsstudies uit om een optimale verlichtingsoplossing te 
ontwerpen die efficiënt is, voldoet aan de voorschriften en duurzaam is. We 
verliezen daarbij nooit uw total cost of ownership uit het oog.

Met uw toestemming stellen we een plan op en beheren we het volledige 
project, met inbegrip van de samenwerking met derden, de installatie, de 
inbedrijfstelling, het testen en de validatie. Ons aanbod omvat ook diensten 
na verkoop, onderhoud en optimalisatie na verloop van tijd.

Waarom ledverlichting?
••Vermindering van uw energiekosten tot 75%

••Minder koolstofuitstoot

••Langere levensduur 

••Lagere onderhoudskosten

••Onmiddellijke verlichting

• • Betere verlichtingskwaliteit: hogere uniformiteit, weinig 
verblinding, weinig lichtvervuiling

••Eenvoudige integratie met een slim lichtbeheersysteem
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Meer fl exibiliteit
• • Onmiddellijk AAN/UIT - niet meer wachten tot de lampen 
zijn opgewarmd/afgekoeld

••Langere openingstijden

••Mogelijkheid om sportactiviteiten te laten doorgaan 
wanneer het donker is

Perfecte speelomstandigheden 
••In overeenstemming met de verlichtingsnormen en -voor-
schriften

••Meer veiligheid en comfort

••Minder lichtverspilling en respect voor de buurt

Totaaloplossingen
Dankzij onze hooggekwalifi ceerde 
experts leveren we steeds oplossingen 
af die de relevante sportnormen en 
lichtvervuilingsvereisten respecteren en 
die voldoen aan de verwachtingen van onze 
klanten.

Hoe we te werk gaan? Naast andere 
essentiële criteria voeren we fotometrische 
studies uit om de juiste verlichtingsniveaus 
en de uniformiteit voor horizontale en 
verticale verlichtingssterkte te verzekeren 
en doen we een verblindingsanalyse. Op 
die manier kunnen uw sportactiviteiten 
doorgaan in een veilige, uitnodigende en 
comfortabele omgeving.

We beschikken ook over de knowhow om 
verlichtingsoplossingen te ontwerpen voor 
hogere sportcompetities en professionele 
stadions.

Ontworpen met een duurzame 
visie
Onze producten zijn gemaakt van 
recycleerbare materialen en zijn 
gemakkelijk te demonteren. Hun 
hoogwaardige ontwerp staat garant voor 
een lange levensduur en futureproof 
oplossingen.

SPORTCOMPLEX AVENCHES, ZWITSERLAND
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Vlott e installatie
Ons volledige gamma is modulair, schaalbaar en toekomstbestendig
om te voldoen aan uw specifi eke behoeften en beperkingen. Omdat 
onze oplossingen volledig compatibel zijn met bestaande binnen- en 
buiteninfrastructuur, garanderen we een minimale onderbreking van uw 
sportactiviteiten: de spelers staan in een mum van tijd weer op het veld.

Installateurs, we maken het u 
gemakkelijk

••Geoptimaliseerd gewicht en windverstelling

••Eenvoudige afstelling en aanpassingen ter plaatse

••Draadloos beheersysteem voor een snelle installatie

••Plug & play

SPORTARENA GHANI-YALOUZ, FRANKRIJK
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Speciale 
smartphone-app

Dynamische 
scenario’s
voor shows, 
entertainment 
en niet-sportieve 
evenementen

Met de slimme sportverlichtingsoplossingen van 
Schréder ITERRA* kunt u rekenen op:

••Snelle en eenvoudige implementatie

••Open technologieën en normen

••Uitstekende gebruikerservaring

••Toekomstbestendige oplossing

••Budgetvriendelijk beheersysteem

• • Extra energiebesparingen en 
een langere levensduur van de 
verlichtingstoestellen

• • Afstands- en fysieke bediening, 
gegevensbewaking en preventief 
onderhoud

STADION HIDEGKÚTI NÁNDOR, HONGARIJE

*Er zijn verschillende pakketten beschikbaar om aan uw specifi eke behoeften te voldoen
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Budgetvriendelijke oplossingen 
aangepast aan uw behoeft en

••Betaalbare prijs, aangepast aan uw specifi eke behoeften

••Lage installatiekosten

••Laag energieverbruik

••Weinig onderhoud en geen behoefte aan regelmatige 
vervanging van lampen

Waarom meer betalen als u 
net minder kunt betalen?

Dankzij onze expertise in fotometrie en geavanceerde optiek kunnen we 
steeds de juiste verlichting voorstellen, het aantal schijnwerpers beperken 
en uw installatiekosten drukken.

We werken nauw samen met onze klanten om de juiste oplossing af te leveren 
die voldoet aan de fi nanciële en verlichtingsvereisten, zonder afbreuk te 
doen aan de verlichtingskwaliteit.

SPORTHAL ROSSEMAISON, ZWITSERLAND
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De allernieuwste ledarmaturen en budgetvriendelijke beheersystemen 
leveren aanzienlijke energie- en onderhoudsbesparingen op voor een lage 
total cost of ownership.

Dankzij dimtechnologie verlicht u uw omgeving alleen wanneer dat 
nodig is. Door het beste van de ledtechnologie te combineren met het 
Schréder ITERRA-beheersysteem, kunnen onze oplossingen enorme 
energiebesparingen tot 75% opleveren in vergelijking met een HID-
verlichtingsoplossing. 

Onze Smart Label-service verstrekt bovendien cruciale informatie voor de 
organisatie van onderhoudswerkzaamheden op de meest duurzame manier.

STADSPAVILJOEN ALCOCHETE, PORTUGAL

SPORTHAL MONTEGRANARO, ITALIË

Uw winnende 
sportoplossing

••Langere openingstijden

••Mogelijkheid om sportactiviteiten te laten doorgaan 
wanneer het donker is

••Aanzienlijke energie- en onderhoudsbesparingen

••Flexibele planning

••Leden aantrekken en behouden

••Nieuwe sponsors aantrekken

••Uw reputatie en prestige verbeteren

••Bevordering van lichaamsbeweging en een gezonde 
levensstijl

••Ook bij niet-sportieve evenementen indruk maken op 
het publiek
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Andere oplossingen voor andere ruimtes
van parkeerterreinen tot omliggende gebieden of gevels

Andere binnenruimtes 
van kleedkamers tot lobby’s en cafetaria’s

Onze sportverlichtingsoplossingen
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#sportslighting#sportslighting
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