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FIT UP!
referencia číslo: 006

A-solutions s.r.o. partner VEKO pre SK/CZ

Aplikácia: Šport

Klient: FIT UP! Žilina

Miesto realizácie:  Žilina, Slovenská republika

Rok realizácie: 2015

Rozloha v m2: 1400

Energetická náročnosť W/m2: 3,1

Počet svietidiel: 95

Dĺžka lištového systému: 274

V januári 2014 sme realizovali a inštalovali LED LINEAR VEKO svietidlá do 
priestorov nového �tness centra spoločnosti FIT UP ! v Žiline v objekte 
Crystal palace. Navrhovali sme LED lineár 40 W svietidlá z mliečnou 
optikou ( pre nízke oslnenie) a eloxovaným oblým hliníkovým pro�lom 
ako dizajnový prvok. Svietidlá sa ovládajú cez touch panel manuálne 
alebo automatickým módom svietidlá znižujú intenzitu osvetlenia na 
základe prídavku denného osvetlenia po prípade sa vypnú pri nezazname-
naní prítomnosti osôb v konkrétnych miestnostiach , to všetko za pomoci 
a senzorov jasu a pohybu od spoločnosti Helvar. Projekt sme realizovali 
partnersky so spoločnosťou Slovenské elektrárne, člen skupiny ENEL.

LED / IP 20/ DALI / 3 m / 300 lx
LED UNN140-240 BD



LED UNN140-240 BH-SR
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Geostav
referencia číslo: 015

A-solutions s.r.o. partner VEKO pre SK/CZ

LED / IP 20/ DALI / 6 m / 500 lx

Aplikácia: Šport

Klient: Geostav

Miesto realizácie:  Detva,  Slovenská republika

Rok realizácie: 2014

Rozloha v m2: 1500

Energetická náročnosť W/m2: 6,77

Počet svietidiel: 138

Dĺžka lištového systému: 333

V roku 2014 sme ralizovali dodávku spojenú spolu s realizáciou 
osvetliena multifunkčnej športovej haly kde sme inštalovali LED 
linear VEKO osvetlenie s DALI funkciou ktorá vytvárala prostredníc-
tvom DALI ovládania niekoľko variantných môžností hracích plôch 
a ich prispôsobovania podľa náročnosti a úrovne zápasu. V hale sa 
nachádzajú tenisové a bedmintonové ihriská, cvičisko pre karate 
spolu s rozcvičovňou



LED UNN140-240 BH-SR
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Tenisový Klub Lieskovec
referencia číslo: 022

A-solutions s.r.o. partner VEKO pre SK/CZ

LED / IP 20/ DALI / 6 m / 500 lx

Aplikácia: Šport

Klient: Tenisový Klub Klieskovec

Miesto realizácie:  Lieskovec,  Slovenská republika

Rok realizácie: 2015

Rozloha v m2: 1300

Energetická náročnosť W/m2: 7

Počet svietidiel: 130

Dĺžka lištového systému: 280

V roku 2015  sme ralizovali dodávku LED linear VEKO osvetlenie 
tenisovej haly . Osvetľovacia sústava umožnuje samostatné      
osvetlenie každého ihriska na nastavovanie intenzít podľa zapnutia 
jednotlivých fáz v danom okruhu 1/2/3 .


