
Lâmpadas, luminárias e controlo de 
iluminação devem ser considerados, 
individualmente e holisticamente, na 
conceção de um ambiente de venda 
comercial.
 
Cada um desempenha o seu próprio 
papel, mas a soma das  
partes cria atmosfera e identidade 
que podem complementar e diferen-
ciar a sua marca.
 
Hoje, uma solução de iluminação LED 
deve:

· Melhorar a gestão de energia

· Melhorar a experiência na loja

·  Considerar futuros ajustes e 
transformações

· Adicionar valor ao seu negócio

Um design de iluminação eficaz 
requer uma compreensão das caracte-
rísticas essenciais dos objetos que são 
iluminados – e de que modo respon-
dem à luz.
 
Este guia rápido oferece uma visão 
geral das soluções apropriadas para 
diferentes ambientes comerciais e os 
espaços que contêm.
 

 

Iluminando o Mundo das  
Vendas

Mercearia Moda

Salão de 
Exposições

Em caso de 
emergência



Faça com que os produtos 
pareçam apetitosos e atraentes. 

As fontes de luz para os alimentos 
devem possuir boas qualidades de 
reprodução de cores, para realçar 
nuances em diferentes produtos.A 
temperatura de cor também tem 
impacto na aparência.

Mercearia

DESCRIÇÃO SOLUÇÕES

Frutas e legumes

Ficam bem sob fontes de luz de temperatura média

Pão

Apresenta o seu melhor aspeto quando iluminado por 
lâmpadas mais quentes e amareladas

Carne e Charcutaria

Uma tonalidade mais avermelhada é preferível, 
mas sempre exibida numa cor equilibrada e 
harmonizada

Peixe

Ideal sob iluminação bastante fria

Prateleira Montras

Comida e bebida não são apenas necessidades.A 
iluminação ideal aumenta a atração por produtos 
embalados, tentando os clientes a comprar.

Piso de Venda

Defina destaques claros para que as mercadorias nas 
prateleiras e locais especiais não disputem apenas a 
atenção dos consumidores. A iluminação ambiente 
deve criar a atmosfera para navegar.  Os bens de 
elevada qualidade exigem soluções de elevada 
qualidade. Exponha zonas de vendas importantes, 
torne as informações mais fáceis de ler e crie 
promoções de vendas em constante mudança. 

De superfície e suspensas

Distribuição uniforme de luz para melhorar o espaço 
iluminado, discretas para facilidade de instalação

Filtros

Melhoraram a cor do produto e mantêm os 
ambientes estimulantes, frescos e estruturados 

Focos

Captam a atenção

Faixas de iluminação

Com diferentes ângulos de feixe é o ideal para 
iluminar todas as áreas

Downlights

Oferecem flexibilidade de design 



Aumente a clientela, melhore o 
fator de permanência, faça com 
que os clientes se sintam bem e 
aumente as vendas.

Moda

DESCRIÇÃO SOLUÇÕES

Janela Mostra

Atraia pessoas para a sua loja, seduza os 
compradores expondo produtos, temas e definindo 
o clima certo. A chave é a criatividade, desde os 
focos para manequins até aos painéis de cor LED 
em constante mudança. Ao combinar diferentes 
soluções de iluminação, as janelas podem ser 
transformadas rapidamente para refletir tendências 
de moda, da estação ou promoções

Piso de Venda

Expresse o estilo da sua marca.Proteja a beleza 
dos tecidos e cores.Transforme juros em vendas. 
D Down lights, Wall Washing, Pendant, Color 
Blasting, Pendant, 

Caixa, balcão e secretária

Chame a atenção para essas áreas, facilitando 
a sua localização.  Considere o bem-estar e o 
conforto dos funcionários. A iluminação deve ser 
bela e funcional.

Vestiários

O conforto dos clientes é fundamental 
num vestiário. Uma área crucial para a tomada 
de decisão de compra. A posição da luz, a 
temperatura da cor e a reprodução das cores 
desempenham um papel importante na decisão 
de compra.

Na Loja Mostra

Reflita as características das roupas em exposição.
Exponha itens separadamente, criando soluções 
de iluminação em unidades de exposição.

Faixas LED

Crie uma impressão com  
uma instalação rápida e fácil

Focos de percurso

Oferecem grande flexibilidade na configuração

Focos

Captam a atenção

Focos embutidos

Ocupam menos espaço, superam o ‘teto feio’

Pingentes

Crie acentos em vários estilos

Iluminação ambiente

Seja inteligente com opções de iluminação 
controladas pelo cliente

Explosão de cores

Para chamar a atenção e adicionar drama e 
caráter ao que, de outro modo, poderia ser 
uma área de secretária genérica

Downlights

Oferecem flexibilidade de design 

Iluminação ambiente

Seja inteligente com opções de iluminação 
controladas pelo cliente



Produtos de iluminação de 
verdadeiro valor ou beleza 
requerem uma abordagem 
considerada.Produtos premium 
exigem soluções premium.

Salão de Exposições

DESCRIÇÃO SOLUÇÕES

Montra de Exposição

Atraia pessoas para a sua loja, seduza os 
compradores expondo produtos, temas e 
definindo o clima certo. Ao combinar diferentes 
soluções de iluminação, as janelas podem 
ser transformadas rapidamente para refletir 
tendências de moda, da estação ou promoções.

Área de vendas

Automóveis, objetos de design, produtos de estilo 
de vida – cada um deve ser iluminado de acordo 
com suas próprias características. As arquiteturas 
espaçosas representam um desafio: para garantir 
que os quartos e exposições tenham a melhor 
aparência, a iluminação ambiente e os destaques 
precisam de trabalhar juntos em harmonia.

De superfície e suspensas

Distribuição uniforme de luz para melhorar o 
espaço iluminado, discretas para facilidade de 
instalação 

Faixas LED

Crie uma impressão com uma instalação 
rápida e fácil

Focos de percurso

Oferecem grande flexibilidade na configuração

Focos

Captam a atenção

Pingentes

Crie acentos em vários estilos

Iluminação vertical

Faz com que a área se destaque

Modular Embutido

discretas com uma saída uniforme



A iluminação em lojas comerciais 
deve agir no melhor interesse 
dos funcionários e clientes, 
especialmente numa situação de 
emergência.É uma legalmente 
exigido que todas as propriedades 
não domésticas proporcionem um 
ambiente seguro, mesmo em caso 
de falha de energia.  

Os funcionários e clientes devem 
poder abandonar o prédio com 
segurança, com orientação e 
visibilidade suficientes em rotas 
de fuga seguras.Equipamentos 
de emergência facilmente 
identificáveis   e uma iluminação 
adequada são essenciais para os 
serviços de emergência.

Em caso de emergência

Soluções para Segurança

Sinais de Superfície e Saída

Para guiar para as saídas mesmo em 
casos de falha de energia

Luminária Downlight

Montagem embutida ou superficial, 
idealmente de diagnóstico automático, para 
configurações padrão, abertas e de corredor

SOLUÇÕES
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