Iluminação LOJAS & RETALHO
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No início da atividade a Lightenjin dedicava-se em exclusivo ao projeto de iluminação, tendo os espaços de retalho ocupado
um papel relevante.

A Lightenjin tem um compromisso para
com os nossos clientes, quer tenham uma
pequena loja ou uma cadeia de retalho,
contribuir com a iluminação para a criação
de espaços mais envolventes e cativantes.
Desta forma o elo emocional dos clientes
dos nossos clientes vai sendo enfatizado
por experiências positivas e o vínculo à
marca vai aumentando.

Para além de realizar os projetos para o retalho a
Lightenjin fez parte da evolução do sector com o
desenvolvimento de novos conceitos, implementação de novas práticas e introdução de novas
tecnologias.
A experiência acumulada do projeto luminotécnico
no sector do retalho levou a que rapidamente se
iniciasse no desenvolvimento de luminárias e
projetores. Do desenvolvimento de produto à sua
industrialização foi o resultado natural de crescimento empresarial.
Com base nos conhecimentos adquiridos ao longo
dos anos de experiência este catálogo vai abordar
a iluminação nos espaços comerciais.
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Luz: um estímulo para as vendas

Num projeto luminotécnico otimizado vários são os

-

râmetros intrínsecos do LED, como a temperatura de
cor e o índice de restituição de cor deverão ser
considerados. A temperatura de cor traduz a aparência da luz emitida pela fonte de luz - Quanto mais alta
a temperatura de cor mais clara é a tonalidade da cor
da luz. Temperaturas de cor mais baixas promovem
ambientes aconchegantes e rela- xantes enquanto
que temperaturas de cor mais altas promovem
ambientes estimulantes, propícios a ambientes
laborais.
O índice de restituição cromática representa o grau

comparadas com a fonte de luz natural (luz solar).
Quando uma fonte de luz reproduz a luz solar é clasO projeto luminotécnico deixou de ter unicamente como orientação os lúmens por Watt (lm/ W) ou níveis
de iluminação médio por metro quadrado (lux/m2).
Para além da iluminação geral de uma loja é importante ter diferentes ambientes.
Para a criação de ambientes existem recursos como
iluminação em prateleiras e iluminação de destaque
para produtos. A iluminação não uniforme e os níveis
chem os projetos da loja com vida e atraem a atenção
dos compradores para as zonas pretendidas.

Fashion
Um dos fatores relevantes no setor de retalho, direcionado ao mercado do vestuário, é a qualidade e cor do material. A
sentido, promovem assim uma perceção maximizada da cor real do objeto iluminado.

Garrafeiras
A compra de vinhos está ligada ao lado emocional de cada cliente.
A temperatura de cor a trabalhar num espaço de garrafeira tem de enfatizar a saturação da cor dos vinhos tintos ou fazer
com que os brancos pareçam claros e refrescantes. Estas são caraterísticas visuais que o cliente considera que atribuem uma
qualidade superior ao produto.

Circulação e Corredores
As grandes lojas de retalho transitaram de um conceito de iluminação uniforme em toda a loja para a criação de iluminação
diferenciada nas zonas de frescos, na zona de frutas/ legumes e secção de roupa. Apesar desta evolução continuam a existir
zonas de circulação e corredores que necessitam de uma iluminação geral. O cuidado nas zonas de corredores, para além de
uma luz de qualidade, tem vindo a evoluir para luminárias com dupla assimetria de modo a direcionar o foco de luz para as
prateleiras.
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Loja FuturSport _ Braga, Portugal

loja E.Leclerc _ Bobadela, Portugal

Farmácia Ferreira da Silva, C. C. NorteShopping _ Matosinhos, Portugal
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Produtos Apetecíveis

Os departamentos de frescos são os que geram mais
visitas a um supermercado e são zonas âncoras de
qualquer loja. A frequência de um supermercado em
detrimento de outro é decidida pelos produtos frescos. Se conseguirmos que o cliente sinta que os produtos têm uma aparência autêntica e apetitosa, que
estão num ambiente higiénico e se tiverem um aspeto
vibrante, à partida é um cliente conquistado.
Os produtos frescos num supermercado são alimentos com um tempo de vida útil para venda curto.
Manter a frescura dos produtos e reduzir o tempo entre a colocação em prateleira e o momento em que o
cliente o coloca no carrinho de compras é o objetivo

de qualquer loja.
apetecíveis, enfatizando a frescura e melhorando a
apresentação.
A par da temperatura de cor o IRC (Índice de Restituição Cromática) é outro fator determinante para
melhorar a perceção dos alimentos frescos. Nestes
departamentos é recomendada a utilização de LED

grupo de alimentos.

Filtros para
Alimentação
Peixe
A luz fria que é recomendada para a zona de peixe acomodado em gelo. Realça o aspeto
fresco e higiénico, fazendo o peixe parecer ainda mais brilhante e mais atraente.

Carne
A luz branca quente com um brilho vermelho subtil exibirá a carne no seu melhor. O LED
para iluminar a carne retarda o aparecimento de descoloração.

Charcutaria
A luz adequada a charcutaria não é tão quente como a utilizada em carnes vermelhas. A
temperatura de cor usada neste departamento destaca o vermelho dos enchidos assim
como os veios brancos e zonas de gordura como no caso do presunto e toucinho
fumado.

Fruta e Legumes
Vários tipos de frutas e legumes são apresentados de forma a enfatizar sua frescura.
Este tipo de iluminação destaca os verdes, vermelhos e amarelos.

Queijo e Pão e Pastelaria
Luz quente, mostra pão e queijo em cores autênticas, destaca o calor do pão acabado de
cozer e a suavidade do queijo.
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Diferentes Aplicações, Diferentes Requisitos

Padaria
A Padaria além da zona de venda tem uma zona de produção alimentar. A produção alimentar rege-se pelas mesmas diretrizes
da indústria alimentar. O design do produto deverá prevenir que
existam partes que eventualmente possam cair ou desprender-se
da luminária. As diretrizes de higiene, estipulam que qualquer acumulação de pó deverá ser facilmente removida. O IP (Índice de
Proteção) da luminária deverá ser elevado, de modo a estar apta
a zonas húmidas, frias e quentes. Os materiais usados devem ser
resistentes a agentes químicos de limpeza. O nível de iluminação
deve ser adequado à inspeção nas diferentes fases de fabrico.

Peixaria
A zona de peixaria em loja tem uma zona de trabalho de lavagem e
preparação do peixe. Estes espaços são potencialmente geradores de salpicos de água e por esta particularidade a iluminação
tem de ter um grau de proteção acrescido.
Estas áreas são altamente higienizadas, tendo por isso os aparelhos de iluminação de ser resistentes a agentes de limpeza.
O nível de iluminação deve ser adequado à utilização de máquinas
de serra e guilhotina usadas no manuseamento de determinados
tipos de peixe.
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Sistema de iluminação LED em prateleira
Como ferramenta de marketing a iluminação aplicada na prateleira
é uma excelente forma de fazer destacar um produto num linear
de prateleiras onde todos os produtos estão expostos da mesma
forma e com a mesma iluminação.
A iluminação em prateleira pela proximidade ao produto e pela
acessibilidade ao cliente requer cuidados adicionais - o IK do
produto tem de ser elevado.
A importância de o LED ter uma baixa carga térmica é um parâmetro de elevada importância neste tipo de luminária. Como a luz
LED não contém radiação infravermelha ou ultravioleta, até
podem acomodar este tipo de iluminação.

Zona de Frio
Existem duas zonas distintas de frio. A zona de frio negativo que
/ 8 , que se destinam a
produtos frescos (lacticínios, carnes, hortaliças).
O IP destas luminárias, pela humidade e condensação geradas pelo
frio, tem de ser elevado. Relativamente ao índice de proteção
contra impactos (IK) este é importante em ambos os ambientes,
no armazém pelas manobras de mercadoria e dentro da loja pela
acessível aos clientes.
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Uma solução simples
para tarefas complexas

MONITORIZAR, ANALISAR, DECIDIR

A correta gestão de recursos internos assim como a
monitorização do seu desempenho exige recurso às
mais modernas tecnologias.

informadas sobre o uso de energia dos seus edifícios.

A relação entre uma correta iluminação em loja e a
redução do consumo de energia são ambos encarados como fatores determinantes para a produtividade
e competitividade das empresas. Porém, normalmente os gestores não têm na sua posse toda a informação necessária para tomar decisões proactivas e

energéticos e na deteção de anomalias assim como
na implementação de boas práticas de utilização. Para
a monitorização de energia a Lightenjin disponibiliza a
plataforma Glogal Energy Meter – GEM.

A monitorização remota da energia é uma solução
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COMO FUNCIONA

O GEM é uma solução de monitorização e gestão de
consumos de energia elétrica para circuitos monofásico e trifásicos.
Os dados de monitorização e relatórios são disponibilizados através de uma página Web dedicada, que
pode ser acedida através de uma ligação 3G/4G e/ou
Ethernet.
As informações recolhidas pelo GEM podem depois
ser consultadas diretamente, sem subscrever quais-

quer serviços que necessitem de assinatura ou mensalidade.
Através de ferramentas de exportação de dados
pode construir os seus relatórios, permitindo uma
análise de consumos globais da sua instalação, disponibilizando a informação necessária para a otimica e negociação de contratos de fornecimento de
energia.

-
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Hipermercado

exemplo de Hipermercado
pé direito: 8 m de altura
altura da iluminação: 5m
área: 8400 m2

INSTALAÇÃO EXISTENTE

SOLUÇÃO LED
pontos de luz existentes
na instalação

Luminária
Quantidade de Luminárias
Potência da Lâmpada
Potência absorvida do Aparelho

Fluxo luminoso /Luminária
Luminância plano de trabalho
Consumo de energia
Emissões
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Após a monitorização e posterior
análise a tomada de decisão é inevitável.
Como apoio à tomada de decisão
é importante o ensaio comparativo entre iluminação existente e
nova solução.

Existente
LED
ROI - 10,5 meses

ROI - RETORNO do INVESTIMENTO
Custos

Como exemplo para hipermercado foi criado um exercício que apresenta uma instalação existente com tecnologia de lâmpada
por tecnologia LED, mantendo a

2

3

4

6

7

8
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Anos

e pontos de luz existentes.

CO2
Tempo de Retorno de Investimento

10,5

Poupança de Energia

Redução da Emissões de CO2

59 %

meses

59 %

POUPANÇA ANUAL
Consumo de Energia KWh/ano

%
-59

Existente

Sol.LED

Emissões Ton CO2/KWh ano

%

-59
Existente

Sol.LED
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Sonae, Escritórios BIT – Business Information Technology, Porto, Portugal

SISTEMAS DE CONTROLO DE ILUMINAÇÃO
As luminárias Lightenjin com tecnologia LED são equipamentos geradores de poupança por cumprirem requisitos
energia. O nosso departamento de engenharia disponibiliza
um conjunto de soluções customizadas às funcionalidades
que os nossos clientes pretendem obter na sua instalação.
As luminárias quando dotadas de mecanismos adicionais

permitem uma utilização dinâmica e faz com que o consumo diminua substancialmente. Os sistemas de controlo de
iluminação são equipamentos eletrónicos que permitem
adicionarmos uma ou mais funções a uma luminária ou
um grupo de luminárias.
A interligação e parametrização de todos os sistemas de
controlo de iluminação é feito através da instalação de
software.

(min)

3 min

Corridor FUNCTION
Parametrização do sistema para um nível de
iluminação constante. O aumento de intensidade é
acionada pela presença de pessoas. Na ausência
de transeuntes o nível de iluminação reduz para
solução por excelência para zonas de passagem
ou corredores da zona de armazém.
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(h)

Controlo Horário
Para além da função ON/OFF, a intensidade
luminosa também é parametrizável através de
controlo horário. Esta solução é adequada aos
trabalhos fora da zona de público e que têm um
enquadramento horário.

(h)

(h)

Sensor de Presença

Daylight

O sensor de presença faz com que a iluminação
seja acionada pela existência de pessoas na instalação.
Solução adequada para cabines de prova de
roupa e casas de banho.

Iluminação em função da equação entrada de luz
natural mais presença de pessoas, associada à
função ON/OFF regulada por um horário
Solução adequada para a zona de loja.
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Shop App

A Lightenjin é empresa parceira da Philips Signify. Na gama
Este sistema de posicionamento indoor transforma a rede de iluminação numa ferramenta
de marketing baseada na localização:

YellowDot.
O programa YellowDot da Philips Signify utiliza a tecnologia
“Visible Light Communication” para através do código
namento em espaços interiores.

-

câmara do smarthphone do cliente na loja. Com a aplicação
da loja instalada no telemóvel esta tecnologia permite
localizar o cliente na superfície comercial e entre outras
funcionalidades gera um percurso de compras otimizado aos

recolhido pelo sistema de iluminação.

Dados de localização altamente precisos;
Respeita a privacidade (localização é anónima);
Cria uma rota de compras otimizada;
das na localização do cliente;
Armazenamento de dados analíticos (mapa de
passos; tempo de permanência; densidade de
clientes, etc)
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Sensor Luz
Pi Ri

RF

WiFi

Driver
Luminária
LAN

SISTEMAS de CONTROLO DALI / AxIS

Este Software de Gestão de Iluminação permite:
Histórico - Consultar o histórico de dados;
Dados - Exportação de dados nos formatos JASON e CSV;
Perfis - Agendar e parametrizar perfis individuais em cada luminária;
Perfis de utilizador - Configurar e gerir perfis de utilizadores com
diferentes níveis de permissão;

AxIS - Gestão simples e intuitiva
O software AxIS permite controlar e monitorizar
cada ponto de luz individualmente, adaptando a
iluminação às necessidades dos utilizadores e
dos espaços. O sistema de iluminação é otimizado através de monitorização e diagnóstico
permanente em toda a rede.

Fluxo luminoso - Definição do nível de fluxo luminoso por luminária;
Blueprint - Representação e identificação das luminárias em planta;

facilita uma melhor gestão da iluminação,

Deteção de anomalia - Deteção de anomalias de acordo com as
configurações padrão de cada luminária;

nos edifícios.

Telemetria - Permite a execução de telemetria de cada luminária;
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Áreas de intervenção
Oferecemos soluções para as diversas
áreas presentes no seu espaço comercial.

iluminação
Iluminação de Realce
Iluminação Geral (corredores e linhas de caixa)
Iluminação de prateleiras
Iluminação para frio
Cafetaria
Entrada
WC
Zonas de circulação e escadas
Armazém de Frio
Armazém Geral
Zonas Sociais – Cantina
Balneários
Sala de Reuniões
Escritório
Zona de Cargas e Descargas
Caminhos Pedonais
Parque de Estacionamento Descoberto
Parque de estacionamento Coberto
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Loja Clarel _ Cedofeita, Porto, Portugal

Loja Go Natural _ Av. 5 de Outubro, Lisboa, Portugal

Iluminação de Realce

UNNO

DUO

CODEX P

Projetor redondo em policarbonato aplicado
a calha trifásica. Uma solução de iluminação
versátil com variedade de temperaturas de
cor [3000-5000] K e índice de restituição
cromática (>80) elevado, possibilitando a uti-

Projetor redondo aplicado a calha trifásica
com integração de driver. Uma solução de
iluminação versátil com variedade de temperaturas de cor [3000-5000] K e índice de
restituição cromática (>80) elevado, possibi-

[2686-5407] lm
122 lm/W).

[2293-2891] lm
108 lm/W).

Projetor de calha trifásica apresenta um
design elegante e diferenciador. Uma solução de iluminação versátil com variedade de
temperaturas de cor [3000-5000] K e
índice de restituição cromática (>80) elevado. Disponível numa gama alargada de
[2550-3974] lm associado a uma
83 lm/W).
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Loja Continente _ C. C. Minho Center, Braga, Portugal

SHEER R

SHEER Q

ELEMENTARE R

trado) destaca-se pela capacidade de orien-

possibilita a orientação de luz em um ou

ção de iluminação versátil com variedade de
temperaturas de cor [3000-4000] K e índice de restituição cromática (>80) elevado.

versátil em termos de variedade de
temperaturas de cor [3000-4000] K e
índice de restituição cromática (>80)
elevado. Oferece uma gama alargada de
[1981-4646] lm associado a uma
131 lm/W).

aro), disponível em diferentes tamanhos (90
e 125 mm). Uma solução de iluminação
versátil em termos de variedade de
temperaturas de cor [3000-4000] K e
índice de restituição cromática (>80)

[1232-4756] lm associado a uma elevada
118 lm/W).

entre [1323-4415] lm associado a uma
136 lm/W).
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Iluminação Geral

ECO LINNE W

ECO LINNE V

Luminária em chapa de aço utilizada em
linhas contínuas de grandes dimensões. Uma
solução de iluminação versátil em ter- mos
de variedade de temperaturas de cor
[3000-4000] K e índice de restituição cromá-

Luminária económica em chapa de aço concebida para aplicação saliente ou suspensa.
Uma solução de iluminação versátil em
termos de variedade de temperaturas de
cor [3000-5000] K e índice de restituição

[7983-22465] lm asso154 lm/W).

[4000-9441] lm
152 lm/W).
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Loja Continente de Telheiras _ Lisboa, Portugal

LINNE W

SLID
Luminária com design versatilidade de posi-

de iluminação versátil em termos de variedade de temperaturas de cor [3000-5000]K
e índice de restituição cromática (>80) elevaentre [6163-28081] lm associado a uma
155 lm/W).

calha trifásica. Uma solução de iluminação
versátil em termos de variedade de temperaturas de cor [3000-5000] K e índice de
restituição cromática (>80) elevado.
[5708-9023] lm
168 lm/W).
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Loja Continente _ Portugal

Iluminação de Prateleiras

VLED S
priado para iluminação de curta distância.
Uma solução de iluminação versátil em termos de variedade de temperaturas de cor
[3000-5000] K e índice de restituição croIP40 cujo
[675-9894] lm

161 lm/W.
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Loja E.Leclerc _ Bobadela, Portugal

Iluminação Frio

DRILED (frio positivo)

FRIGUS (frio negativo)

Luminária ideal para espaços de dimensão
reduzida como sancas, corrimão e estantes.

Luminária saliente apropriada para aplicação
IP54.

com ângulo de 60o, 120o e dupla assimetria.
Luminária passível de ser utilizada até 6

duplo. Uma solução de iluminação versátil
em termos de variedade de temperaturas
de cor [3000-5000] K e índice de restituição

variar entre [738-11307] lm obtendo-se uma
161 lm/W.

[4642-9023] lm
168 lm/W).
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Loja Go Natural _ Av. 5 de Outubro, Lisboa, Portugal

Cafetaria

LIGNA

SHEER Q 170

CODEX E

Luminária minimalista suspensa de fácil
adaptação ao ambiente envolvente.
Desenvolvida para acomodar lâmpada com
suporte E27
dada é de 60W.

Luminária com aplicação de encastrar permite a orientação de luz em um ou dois

Luminária encastrada apresenta um design
elegante e diferenciador. Uma solução de
iluminação versátil com variedade de temperaturas de cor [3000-5000] K e índice de
restituição cromática (>80) elevado.

termos de variedade de temperaturas de
cor [3000-4000] K e índice de restituição
solução versátil, com uma gama alargada
[2591-4646] lm associado a uma
131 lm/W).

[2550-3974] lm associado a uma elevada
83 lm/W).
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Loja Bom Dia _ Braga, Portugal

Entrada

QUADRATUM S
rios aparelhos de diferentes dimensões. Uma
solução de iluminação versátil em termos de
variedade de temperaturas de cor [30005000] K e índice de restituição cromática
(>80) elevado. Com uma gama alargada de
[6709-21116] lm associado a uma
128 lm/W)

LINNE S

comprimentos. Uma solução de iluminação
versátil em termos de variedade de temperaturas de cor [3000-5000] K e índice de
restituição cromática (>80) elevado. Com
[1677-13198]
lm
128 lm/W)

ORBIS R 120
Downlight redondo encastrado de diâmetro
120 mm
simplicidade ao espaço envolvente sem comseu aro de remate recuado confere um enIP44, com
[2417-3802] lm e
110 lm/W.
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Sonae MC _ Carnaxide, Portugal

Lightenjin, Parque Industrial do Casarão _ Águeda, Portugal

WC

ORBIS R 140

SHEER Q 80 GU10 O

Downlight redondo encastrado confere simplicidade ao espaço envolvente sem comseu aro de remate recuado confere um
IP44,
[820-1006] lm
87 lm/W.

DRILED IP44
Luminária ideal para espaços de dimensão
reduzida como sancas, corrimão e estantes.

Luminária com IP20 concebida para acomodar lâmpada GU10
recomendada de 10W.

ângulo de 120º. Luminária passível de ser
luminoso pode variar entre [738-11307] lm
161
lm/W.
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Sonae, Escritórios BIT – Business Information Technology _ Porto, Portugal

Zonas De Circulação & Escadas

ELEMENTARE R 90

CODEX S

FLAT

Downlight de encastrar, passível de ser
fornecido com difusor opaco, transparente
ou sem difusor. Disponível numa gama
[1510-2671] lm associado
136 lm/W).

Luminária saliente apresenta um design
elegante e diferenciador. Disponível numa
[2550-3974] lm

Uplight de reduzidas dimensões desenhado

83 lm/W).

lm
121 lm/W).

[1350-1710]
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Armazém de Frio

STAGNUM PRO LED
com elevada humidade. Uma solução de iluminação versátil em termos de variedade de
temperaturas de cor [3000-5000] K e índice
de restituição cromática (>80) elevado. Com
[4992-8253]
lm
136 lm/W).
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Armazém

GYRUS
Luminária com elevado nível de proteção
(IP 65) indicado para aplicação em
armazéns. Com uma gama alargada de
[7329-37665] lm associado a uma
148 lm/W).

STAGNUM LED II
IP66). Garante uma
[3527-13874] lm
143 lm/W).
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Sonae, Escritórios BIT – Business Information Technology _ Porto, Portugal

Zonas Sociais - Cantina

OPUS S O

ALTUS Q 130

Luminária saliente com IP40

Luminária de aplicação saliente ou suspensa. Permite criar ambiente diferenciador
dentro de ambiente genérico. Disponível
[1613-2519]
lm
144 lm/W).

mento neutro no espaço. Disponível numa
[870-8438] lm
108
lm/W)
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loja Continente, C. C. Minho Center _ Braga, Portugal

Balneários

ASEPTIC

STAGNUM PRO LED

TULED 50

para funcionar em ambientes propícios à

com elevada humidade (IP66). Uma solução
de iluminação versátil em termos de variedade de temperaturas de cor [3000-5000] K
e índice de restituição cromática (>80)

com elevada humidade (IP67). Uma solução
de iluminação versátil em termos de variedade de temperaturas de cor [3000-5000] K
e índice de restituição cromática (>80)

[4992-8253] lm associado a uma elevada
136 lm/W).

[1845-7642] lm associado a uma elevada
161 lm/W).

plo restaurantes, balneários, salas limpas e
hospitais. Disponível para diferentes temperaturas de cor e com níveis de restituição
cromática >80. Possui uma gama alargada
[3540-6105] lm
106 lm/W.
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Sonae, Escritórios BIT – Business Information Technology _ Porto, Portugal

Sala de Reuniões

LINNE E PW45

LINNE

Luminária de aplicação encastrada com difu[1419-11167] lm asso108lm/W)

entre [1677-14534] lm associado a uma
128 lm/W).
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Sonae MC _ Carnaxide, Portugal

Escritórios

OPUS E ECO (UGR <16)

OPUS E PW45

escritórios com difusor micro prismático
anti-encadeamento (UGR<16), indicado para
trabalho com ecrãs de acordo com a Norma
12464-1. Disponível numa gama alargada de
[3836-11081] lm associado a uma
137 lm/W).

escritórios com difusor PW45, indicado para
trabalho com ecrãs de acordo com a Norma
12464-1. Disponível numa gama alargada de
[3836-11081] lm associado a uma
137 lm/W).
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Zona de Cargas e Descargas

STAGNUM LED II
IP66). Garante uma
[3527-13874] lm
1434 lm/W).

CITHARA XL
Luminária com elevado índice de proteção
(IP65), indicada para zonas de cargas e descargas. O braço orientável permite orienta[6845-14590] lm associado a uma
1434 lm/W).
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Caminhos Pedonais

REDUCTA 30

PALUS

Com IP67 e IK06 é um ponto de luz versátil
encastrada em pavimentos, tetos e paredes,
tos de luz, sinalização e varri- mento de
paredes.

-

riores, tais como vias pedonais e jardins. O
seu desenho com projeção de luz mais perto
entre [427-726] lm esteja garantida uma boa

PHARUS
Luminária com amplitude de iluminação de
360º com um elevado conforto visual, devido à incorporação de uma grelha anti encanmínio lacado com acabamento de madeira,
no espaço onde se insere.
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Parque de Estacionamento Descoberto

NOXIS S

PRIMAVIR EVO

VIA

namento de ligeiros ou pesados com possibi-

namento de ligeiros ou pesados com possibi-

namento de ligeiros ou pesados com possibi-

com índice de proteção (IP67). Intervalo luminoso entre [7329-9727] lm associado a uma
138 lm/W).

com índice de proteção (IP67). Intervalo luminoso entre [2282-15625] lm associado a
144 lm/W).

com índice de proteção (IP66). Intervalo luminoso entre [7329-9727] lm associado a uma
138 lm/W).
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Loja Continente _ Évora, Portugal

Parque de Estacionamento Coberto

STAGNUM PRO LED

TULED 50

com elevada humidade (IP66). Uma solução
de iluminação versátil em termos de variedade de temperaturas de cor [3000-5000] K
e índice de restituição cromática (>80)

com elevada humidade (IP67). Uma solução
de iluminação versátil em termos de variedade de temperaturas de cor [3000-5000] K
e índice de restituição cromática (>80)

[4992-8253] lm associado a uma elevada
136 lm/W)

[1845-7642] lm associado a uma elevada
161 lm/W).
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Farmácia
Loja
FuturSport
Ferreira
_ Braga,
da Silva,
Portugal
C. C. NorteShopping, Matosinhos, Portugal
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Loja FuturSport _ Conceito e Projeto

Conceito_

“Um Percurso ativo por diferentes
momentos de uma vida urbana e
desportiva”

Projeto de Interiores e iluminação, da loja FuturSport
de Braga, numa clara estratégia de renovação de
marca e aposta numa imagem diferenciada.

que agora claramente se destaca, pelo arrojo e
qualidade do design interior.
Valorização máxima dos produtos expostos, atingindo os padrões e ao nível das marcas desportivas e
moda internacionais representadas.

Projeto Chave na mão
Arquitetura , Interiores e Implementação
INCO – Interior Contract Lda.
Parceria de Design _ Cervus Mannequins
Parceria Light Design _ Think Light
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Obras Lightenjin

Loja Note _ Lumiar, Portugal

_ Lisboa, Portugal

Loja FuturSport _ Braga, Portugal

loja ZU, C. C. Minho Center _ Braga, Portugal

_ Braga, Portugal
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loja Mini-Preço, Rua de São Paulo _ Lisboa, Portugal

loja Continente, C. C. Minho Center _ Braga, Portugal

Farmácia Ferreira da Silva, C. C. NorteShopping _ Matosinhos, Portugal

loja E.Leclerc _ Bobadela, Portugal

Loja Clarel, Cedofeita _ Porto, Portugal
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Índice de Produtos
Iluminação de Realce

UNNO

DUO

CODEX

SHEER R

ECO LINNE W

ECO LINNE V

LINNE W

SLID

VLED S (prateleiras)

DRILED (frio positivo)

FRIGUS (frio negativo)

LIGNA

SHEER Q 170

CODEX E

QUADRATUM

LINNE S

ORBIS R 120

Iluminação Geral

Iluminação de Prateleiras & Frio

Cafetaria

Entrada

SHEER Q
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WC

ORBIS R 140

SHEER Q 80 GU10 O

DRILED

CODEX S

FLAT

Zonas de Circulação e Escadas

ELEMENTARE R 90

Armazém de Frio & Armazém Geral

STAGNUM PRO LED

GYRUS

Zona Social e Cantina

OPUS S O

ALTUS Q 130

ASEPTIC

STAGNUM PRO LED

Balneários

TULED 50

STAGNUM LED II
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Índice de Produtos
Sala de Reuniões & Escritórios

LINNE E PW45

LINNE

OPUS E ECO (UGR <16)

Zona de Cargas e Descargas

STAGNUM LED II

CITHARA L

REDUCTA 30

PALUS

PHARUS

PRIMAVIR EVO

VIA

Caminhos Exteriores

Parque de Estacionamento Descoberto

NOXIS S

Parque de Estacionamento Coberto

STAGNUM PRO LED

TULED 50

OPUS E PW45

Lightenjin

energética tendo sempre presente como objetivo principal alcançar o bem-estar dos utilizadores.
Caso não encontre a solução técnica que pretende não hesite em contactar o nosso departamento de engenharia.

Estamos constantemente a
atualizar a nossa documentação. Qualquer que seja a sua
área de negócios consulte a
brochura respetiva, onde encontrará mais informação
Documentação disponível em
www.lightenjin.pt/downloads

Este documento Lightenjin foi cuidadosamente elaborado.

É interdita a reprodução total ou parcial deste documento.

Lightenjin II - Indústria de Iluminação, Lda.
Parque Empresarial do Casarão,
Avenida das 2 Rodas, Lote 36A
3750-041 Aguada de Cima . Portugal
tel: +

234 080 117 fax:+

email: geral@lightenjin.pt

234 249 933

