OŚWIETLENIE OBIEKTÓW
KULTURALNO-ROZRYWKOWYCH

CASINO ADMIRAL

SAN ROQUE

HISZPANIA

Grupa Novomatic to lider w przemyśle hazardowym oraz jeden z największych
producentów automatów do gier. Jego produkty są dystrybuowane do ponad
osiemdziesięciu krajów na całym świecie. Kupując zaniedbany budynek kasyna sprzed
kilkudziesięciu lat, mieszczący się w andaluzyjskiej miejscowości San Roque, firma
Novomatic dopatrywała się szansy rozwoju i rewitalizacji dla całej prowincji. Budynek,
w którym mieści się Casino Admiral ma 3900 m2. Na jego terenie znajduje się sala
bankietowa, 2 sale bingo, 3 bary, 8 stołów do tradycyjnych gier hazardowych oraz
125 automatów do gry. Inwestor planuje w przyszłości otworzyć również na terenie
kompleksu luksusowy hotel.

SYTUACJA
23 maja otrzymaliśmy zapytanie od firmy Novomatic
o przygotowanie oferty iluminacji dla kasyna znajdującego
się jednym z wakacyjnych kurortów leżących na Costa Del Sol
w pobliżu Gibraltaru. Nowy właściciel planował gruntowną
renowację wnętrz i elewacji starego budynku kasyna, którego
lata świetności dawno minęły. Klientowi zależało na testach
na obiekcie, aby przekonać się, jak będzie wyglądał efekt
końcowy. Koordynator projektu, niewiele myśląc, spakował
do walizki cztery oprawy Ledpipe i 4 dni później poleciał
wraz z wiceprezesem do Hiszpanii na spotkanie z klientem
i prezentację rozwiązania. Po kolejnych kilku dniach
otrzymaliśmy zielone światło od zachwyconego klienta –
projekt jest nasz!

www.essystem.pl

REALIZACJA
Do sukcesu projektu z pewnością przyczyniła się
nasza błyskawiczna reakcja na zapytanie ofertowe
klienta oraz profesjonalne doradztwo w zakresie
rozwiązań oświetleniowych. Jak się okazało, nasza
realizacja jest pierwszą tak efektowną i zaawansowaną
technicznie iluminacją w prowincji Kadyks. Jako usługę
posprzedażową zaproponowaliśmy naszemu klientowi
oprogramowanie, dzięki czemu ma możliwość zmiany
iluminacji. Owocna współpraca firmy Novomatic oraz
ES-SYSTEM zakończona sukcesem otworzyła nam
drzwi do kolejnych wspólnych projektów. Z pewnością
już wkrótce będziemy mogli pochwalić się kolejnymi
projektami zrealizowanymi z naszym nowym
partnerem biznesowym.

Pobór energii

4,8 kW
180
opraw LEDPIPE 4 RGB

WYZWANIE
Ponieważ oficjalne otwarcie kasyna zaplanowano
na 27 lipca, mieliśmy niewiele czasu na przygotowanie
projektu iluminacji oraz produkcję opraw. Dlatego
też, aby dopilnować prac oraz czuwać nad sprawną
realizacją, na miejsce pojechał koordynator projektu.
W tym samym czasie trwały prace wewnątrz budynku,
wykończenie elewacji oraz instalacja iluminacji.
Kiedy rozpoczęliśmy prace instalacyjne, okazało
się, że rysunek techniczny, który otrzymaliśmy

na wstępnym etapie projektu, nieznacznie różni się
od rzeczywistych wymiarów budynku. Na szczęście
okazało się, że wystarczy zmienić rozmieszczenie
opraw i zaprogramować nową iluminację. Dzięki
natychmiastowej reakcji oraz elastycznemu podejściu
do projektu zaoszczędziliśmy kilka tygodni czasu
i wyeliminowaliśmy ryzyko opóźnień.

“Bardzo dziękujemy za Państwa
wysiłek i wkład w sukces
naszego projektu!”
Gerard Feyertad
Dyrektor obiektu

www.essystem.pl

www.essystem.pl

Montaż

Czas realizacji projektu

10 dni

54 dni

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Nazwa projektu:

CASINO ADMIRAL

Inwestor:

Novomatic

Sektor działalności firmy:

rozrywka

Miejsce:

San Roque, Hiszpania

Data rozpoczęcia projektu:

23.05.2016

Data zakończenia projektu:

23.07.2016

Produkty:

LEDPIPE 4 DMX (RGB)

Koordynator projektu:

Marcin Cichoń

Dyrektor obiektu:

Gerard Feyertad

www.essystem.pl

