Elettronica Italiana Sp. z o.o. oraz Właściciele
Giacomo Scimone i Giordano Noris
Boisko w Warszawie
oświetlone oprawami Horus

Stadion Sparta Praga – oprawy Gewiss

Oprawy 3F Filippi

EL-IT sponsorem zespołu Ferrari – NoStress Motorsport

Firma ELETTRONICA ITALIANA Sp. z o.o. we współpracy z czołowymi europejskimi producentami
GEWISS i 3F Filippi pomaga zaprojektować i wykonać oświetlenie obiektów sportowych. Realizujemy
oświetlenie wszelkiego rodzaju obiektów, począwszy od wielofunkcyjnych hal sportowych, sal gimna
stycznych, poprzez pływalnie, korty tenisowe, boiska do golfa, lodowiska, stoki narciarskie, boiska
przyszkolne, osiedlowe, na pełnowymiarowych stadionach piłkarskich i lekkoatletycznych (m.in.
oświeltelnie stadionu COS Spała) oraz torach żużlowych skończywszy.

EDYCJA X, październik 2009

Do wyboru mamy pełną gamę układów optycznych pozwalających zrealizować najtrudniejsze zadania
oświetleniowe. Projektujemy zgodnie z normą PN-EN 12193 oraz normami branżowymi i zaleceniami
FIFA, UEFA z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć w zakresie komputerowego wspomagania.
Realizujemy również projekty oświetleniowe dróg: od gminnych przez powiatowe, wojewódzkie po
międzynarodowe trasy szybkiego ruchu i autostrady. W naszej ofercie posiadamy oprawy do oświe
tlenia terenów otwartych takich jak: parkingi, lotniska, parki i inne. Pomagamy i doradzamy przy reali
zacjach iluminacji budynków (m.in systemy LED), pomników, obiektów sakralnych i zabytkowych.
Oferta nasza obejmuje również oświetlenie wnętrz oraz oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne.
Dostarczamy oświetlenie na boiska „Orlik 2012”. Zaufało nam wielu inwestorów – nasze oprawy zawi
sły już na kilkudziesięciu „Orlikach”. Wraz z firmą Valmont Polska Sp. z o.o. opracowaliśmy komplek
sowe zestawy oświetleniowe „VEL” dedykowane dla obiektów sportowych o różnym charakterze (bo
iska wielofunkcyjne „Orlik 2012”, boiska piłkarskie, koszykarskie, siatkarskie oraz lodowiska). „VEL” - 
jest to system oświetleniowy składający się z fundamentu, słupa, poprzeczki i opraw oświetleniowych.
Słupy zostały specjalnie dobrane do opraw firmy GEWISS pod względem obciążenia i współczynnika
wiatrowego.
Wszystkie obiekty powstały w ścisłej kooperacji projektantów firmy Gewiss z firmami wykonawczymi
i przyszłymi użytkownikami. Firma zapewnia także pełny serwis, zawsze pozostając w kontakcie ze
swymi klientami, wychodząc naprzeciw ich potrzebom i wymaganiom. Dzięki zachowaniu restrykcyj
nych zasad dobrej współpracy nasi współpracownicy osiągają niezwykłe sukcesy.
Elettronica Italiana Sp. z o.o. chętnie uczestniczy w różnego rodzaju wydarzeniach sportowych i jest
hojnym mecenasem sportu. Sponsorowała m.in. zaprzyjaźniony team podczas Rajdu Barbórki 2008
w Warszawie oraz Pekao Open 2008 – Światowy tenis w Szczecinie. W bieżącym roku jest sponsorem
teamu NoStress Motorsport startującego czarnym Ferrari 430GT3 w Wyścigowych Samochodowych
Mistrzostwach Polski.
Od stycznia 2008 roku Firma EL-IT jest członkiem Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej.
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2009
otrzymuje wyróżnienie w kategorii

Producent materiałów i urządzeń
stosowanych w obiektach
sportowych i rekreacyjnych
za dostawę systemów oświetleniowych
do obiektów sportowych

Wyróżnienie jest przyznawane firmom projektowym, wykonawczym, pro
ducentom materiałów i technologii budowlanych, za szczególne osią

gnięcia w zakresie racjonalnego projektowania, rzetelnego wykonawstwa
oraz za wdrażanie nowoczesnych produktów, rozwiązań materiałowych
i technologicznych służących rozwojowi budownictwa sportowego w Pol
sce. Wyróżnienie przyznawane jest przez Polski Klub Infrastruktury Spor
towej, który w swoich ocenach bierze pod uwagę opinie współpracują
cych z nimi niezależnych instytucji i ośrodków badawczych.
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