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En energibesparelse, der svarer til 90 husstandes
energiforbrug. Så meget sparer Gigantium i Aalborg
på deres lys, efter Zumtobel installerede Danmarks
største LED-anlæg i hele den enorme bygning i løbet
af sommeren 2018, deriblandt i de forskellige sportsog træningshaller, såvel som i svømmehallen.
Før den store renovering af belysningen bestod lyset i Gigantium af armaturer
og rør, som der efterhånden var for meget vedligehold på, og der blev brugt for
mange timer på at skifte rør ud. Og med over 30 meter op til de højeste armaturer var det et voldsomt krævende arbejde.
”Det var simpelthen for stort et arbejde med det konstante vedligehold på
meget krævende steder. Samtidig kunne belysningen heller ikke leve op til
kravene, når kampe fra vores haller skulle vises på TV. Så vi havde et stort
behov for en ny og moderne løsning,” fortæller Dan Peter Pedersen, der står for
drift og vedligehold hos Gigantium.
Aalborg Kommunes Afdeling for Energibesparelser var med indover projektet og
var med til at indhente tilbud fra forskellige leverandører.

Gigantium Stadium, Aalborg | DK
Belysning design: Bo Jannice, Zumtobel
Belysningsløsning: CRAFT LED, TECTON TRUNKING, TECTON MIREL
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”Vi var dog ikke i tvivl. Vi havde en stærk præference for Zumtobel,
da vi kender dem som en seriøs og pålidelig samarbejdspartner, der er
stærk til problemløsning. Samtidig havde de allerede erfaring med belysning
i sportsarenaer og kendte til regler for internationale sportskonkurrencer.
Det, samtidig med at de i forvejen kendte til vores haller og vores udfordringer,
gjorde det meget let at vælge Zumtobel som leverandør af LED-løsningen til
hele Gigantium,” siger Dan Peter Pedersen.
Der er blevet brugt ca. 700 stk. af Zumtobels CRAFT LED-armaturer, samt
TECTON-skinne og TECTON MIREL til Gigantiums nye belysning. Til projektet
var det nødvendigt at få specialfremstillet nye beslag.
”Der var en atmosfære af, at alt kunne lade sig gøre. Fordi Zumtobel kan
referere direkte til fabrikken – i modsætning til mange nyere firmaer –
gik alting nemt og smertefrit. Det var en rigtig god kundeoplevelse,” siger
Dan Peter Pedersen, der nu kan glæde sig over en belysning med meget
mindre vedligehold og med en stor energibesparelse.
Det tog ca. seks uger at installere den nye belysning, og der er ca. 5 års
tilbagebetalingstid.
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info@zumtobel.info
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Højeste kvalitet - med fem års garanti.
Som verdens førende armaturvirksomhed tilbyder Zumtobel en femårig
garanti på Zumtobel-produktprogrammet jf. garantibestemmelserne
på zumtobel.dk/garanti.
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