
Ledplus és un servei Claus en mà que inclou:

Ledplus combina el servei 
de renovació de la teva 
instal·lació d’il·luminació 
per tecnologia led de 
primeres marques, amb 
ofertes d’electricitat 
adaptades a les teves 
necessitats.

A més, podràs pagar el teu 
nou sistema d’il·luminació 
en còmodes terminis, 
sense que calgui fer un 
desemborsament inicial, 
es paga amb els estalvis 
obtinguts.

Som experts a millorar la 
il·luminació d’instal·lacions 
esportives,  busquem la solució 
led més adequada a les tees 
instal·lacions:

  Fem estudis lumínics per trobar 
la solució òptima.

  Adeqüem el nivell d’il·luminació 
a les teves necessitats, ja 
siguin pistes recreatives o de 
competició (acompliment de 
normativa).

  Instal·lem equips d’alta gamma 
que permeten les millors 
prestacions:

  Uniformitat de la il·luminació  
a les pistes.

  Alta reproducció dels colors 
(RC>70).

  Augment de la visibilitat.

  Ampliem la garantia del fabricant 
per a tota la durada del contracte.

  A mida, per als clients que vulguin una tarifa d’energia estable durant 
tot el contracte. Es tracta d’una tarifa fixa en el terme d’energia durant 
24 mesos.

  Índex OMIE, indicat especialment per a aquells clients disposats a 
assumir una volatilitat en l’import de la seva factura. Consisteix en una 
Tarifa Indexada amb el preu de l’energia referenciat a les variacions del 
mercat diari de compra-venda OMIE.

La renovació de tota la il·luminació del teu centre esportiu, que inclou 
el desmuntatge, la retirada i el reciclatge dels antics equips.

El subministrament d’electricitat, triant la tarifa que més t’interessi:

I passaràs a poder gaudir del servei Energy Class, atès per agents 
especialitzats i amb assessorament energètic.

1  Potencial d’estalvi calculat sobre més de 1.000 projectes realitzats.

Abast del serveiEstalvia fins al 70%1 
des del primer dia 
amb  la il·luminació  
més eficient.

Paga-ho tot en còmodes quotes i sense  
que et calgui fer cap desemborsament inicial.

Millora la il·luminació i, 
alhora, la pràctica del joc 
de les teves instal·lacions.

Instal·lació esportiva amb 8 pistes de pàdel (4 indoor i 4 outdoor)

  Les pistes tenien un ús recreatiu per la qual cosa el client va demanar que es dimensionés per 
assolir-hi un nivell 3.

  Un cop fet l’estudi lumínic de les pistes es va optar per una solució led de 8 projectors per 

pista que permeten una lluminositat mitjana de 245 lux i 0,66  d’uniformitat a l’interior, 

i 315 lux i 0,64 d’uniformitat a l’exterior, superant la normativa UNE d’instal·lacions 
esportives (200 lux en interior, 300 lux en exterior i 0,60).

Un cop acabat el contracte el client tindrà un  
estalvi anual de 6.400 €/any.
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