VDL Mast Solutions
Sportveldverlichting
Lichtinstallaties van grote klasse, die het mogelijk maken dat we tijdens de
avonduren verder kunnen sporten. VDL Mast Solutions verzorgt al meer dan 55
jaar het complete verlichtingspakket voor sportvelden, een bewezen specialisme.
Duurzaamheid
Vele buitensportaccommodaties zijn door onze medewerkers voorzien van
lichtinstallaties, conform de aanbevelingen van de sportbonden, NOC* NSF en
NSVV. Een belangrijk uitgangspunt is hierbij de toepassing van duurzame en
innovatieve technieken.
Lichtadvies

Turn-key

Van advies tot en met uitvoering, onderhoud en beheer: VDL Mast Solutions

Wij managen een project van begin tot eind en voeren onze

ontzorgt u in dit gehele traject. Zo wordt in nauw overleg met u een

turn-key projecten op maat uit en dat alles in eigen beheer. Bij

volledig verlichtingsplan opgesteld, waarbij wij de toepassing van innovatieve

eventuele calamiteiten staan wij voor u klaar. Op deze manier

technieken en duurzame oplossingen nastreven. Wij denken daarbij niet

kunnen wij onze opdrachtgevers alle verlichtingszorgen uit

alleen aan het belang van uw project, maar ook aan die van de omgeving

handen nemen.

en het milieu. Tevens zijn wij gespecialiseerd in het uitvoeren van licht(hinder)
berekeningen en conformeren we ons aan de ‘Gedragscode Lichtberekeningen’
van de NSVV (Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde).

Workflow voor sportveldverlichting
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Lichtadvies incl. licht(hinder)
berekeningen

Compleet pakket:
• (Klim)masten
• Lampenrekken
• (LED)armaturen
• Lichtadvies incl. berekeningen
• Licht(hinder)metingen

Voorlopig ontwerp

Voorlopig ontwerp

Voorlopig ontwerp

Goedkeuring van de klant

Goedkeuring van de klant

Goedkeuring van de klant

• Complete montage en plaatsing
• Elektrische engineering
• Service, inspectie en onderhoud
Hoge betrouwbaarheid door:
• EN-ISO 9001:2015

Aankoop materialen

• NEN1010
• NEN-EN 12193

Productie

• Richtlijn lichthinder van de NSVV
•	Gedragscode Lichtberekeningen van de NSVV
• VCA certificering
Lichtmast:

Transport & Installatie

Oplevering

• Berekend conform EN1993-3-1 (Eurocode 3)
•	Productie conform EN1090-1 Execution class 2
• Thermisch verzinken

Eind facturatie

• Superieure coating protectie
•	Speciale montagevoertuigen voor elke ondergrond
• Makkelijk onderhoud en lange service intervallen

After sales service

VDL Mast Solutions
Gasstraat Oost 7
5349 AH Oss Nederland
T: +31 (0)412 - 67 47 47
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