Noua lumină a tenisului în aer liber

by

© Tennis Club de Fayence

O inovație recunoscută de jucători!

"Este miezul nopții, jocul continuă datorită NLX.
Lumina de pe teren este fantastică:
este uniform pe toată suprafața terenului.
Iluminarea mingilor înalte este impresionantă:
nici o strălucire nici măcar atunci cand zdruncina ! ".
Pierre IRISSON, antrenor de tenis la TENNIS AVENIR SERMAISES (45)
„Am fost impresionat de ușurința și rapiditatea instalării
a sistemului: 6 ore au fost suficiente pentru a lumina terenul A!
În plus, confortul jocului este acolo:
se simte de parcă joci în lumina zilei! ".
Philippe MARTIN, director al TENNIS CLUB DE TOURS (37)

Cu mai mult de 10 ani de experiență în lumea iluminatului sportiv profesionist și de

agrement și peste 250 de realizări în tenis (interior și exterior), de la clubul amator până la
FedCup, NLX - Next Lighting eXperience a dezvoltat și a brevetat prima soluție de
iluminare cu LED dedicată în întregime tenisului în aer liber:

by

Confort unic de joc

datorită performanțelor excepționale de iluminare

Instalare simplă și rapidă
pe gardurile de plasă ale terenurilor

Bugete de achiziție și operare foarte mici
în comparație cu soluțiile convenționale cu stalpi

Soluție invizibilă în timpul zilei
datorită integrării pe grilaj

TWEENER® de NLX a câștigat 2 premii de inovare: unul în Statele Unite în aprilie

2018 și unul în Franța, în decembrie 2018. Toți utilizatorii salută această soluție franceză
pentru avantajul jocului și pentru dezvoltarea cluburilor de tenis!
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GARANTIE

Fixat pe stalpi gardului

KITUL TWEENER®
20 de module liniare cu led
2 cutii de alimentare cu prelungitoare
suruburi de fixare universale
1 gid de instalare
Alimentare pe o parte

Modul mingi inalte

Integrat în plasă
Watts

1800

IRC

>70

Lux

300

CONFORTUL VIZUAL TWEENER®

îndeplinește toate cerințele tenisului în aer liber ...

PERCEPȚIE PRECISĂ

traiectoriile, efectele și viteza mingii

NICI O orbire

ILUMINARE UNIFORMĂ
pe toata suprafata de joc

VIZIBILITATE PERFECTA
la mingile inalte

NICI O umbra

Clasic

ULTIMELE REALIZĂRI:

Nice Lawn Tennis Club Annecy Tennis Les Marquisats
Tennis Club de Tours Le Stade Français La Faisanderie
purtata

Tennis Club de Fayence

du Rhône

Comité Départemental de Tennis des Bouches

Le Tir aux Pigeons

RTK Germania e.V. Köln Germania

Tennis Avenir de Sermaises ...

Avantajele

Economic

PLUG & PLAY

de 2 ori mai ieftin
la cumpărare și
instalare

Fără muncă
fără autorizație de
construcție

-50% la factura de
energie electrică

+ 250

1 zi pentru a instala

instalare, racordare , joc

Confort de joc
inegalabil
Nici o umbra purtata

multumita sistemului liniar

Fara orbire
chiar si la mingile inalte

terenuri de tenis luminate in 5 ani

www.tweener.fr
Urmăriți-ne si pe
REȚELE SOCIALE!
TweenerByNLX
@tweenerbynlx
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