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a moderna iluminação 
para lojas da LEDVANCE exibe 
os produtos na perfeição
De pequenas lojas a 
grandes supermercados: 
as diversas soluções de 
iluminação da LEDVANCE 
criam um ambiente de 
vendas descontraído, 
garantem uma boa 
orientação e destacam 
os produtos de forma 
apelativa.

áreas de venda são muito diversos, comple-
xos e diferentes de loja para loja. Com as so-
luções de iluminação individuais para lojas 
da LEDVANCE, as compras tornam-se uma 
experiência para todos. Da pequena loja ao 
grande supermercado, da fachada à montra 
e à área de venda, as soluções de iluminação 
da LEDVANCE transformam os espaços de 
venda num aliciante mundo de experiências 
e apresentam os mais variados produtos de 
forma apelativa, graças à excelente reprodu-
ção de cor e elevado rendimento luminoso. A 

baixa manutenção tornam as soluções de ilu-
minação particularmente interessantes para 
os lojistas, projetistas e instaladores.

Desde a preparação de determinados pro-
dutos, passando pela iluminação de desta-
que, até à iluminação uniforme de áreas e pra-
teleiras: a família de projetores Tracklight Spot 
para calha abrange quase todos os requisitos 
e cenários de aplicação na iluminação de loja. 
O Tracklight Spot e o Tracklight Spot Compact 
podem ser orientados para que o seu feixe de 
luz alcance quase todos os objetos da sala e 
os apresente da maneira ideal. O Tracklight 
Spot Zoom Dim também está equipado com 
uma lente de zoom mecânico e permite uma 
iluminação ainda mais direcionada do produ-
to, o que o torna perfeito para iluminação em 
montras. Outra caraterística é que é direta-
mente regulável na própria luminária. Graças 
ao elevado índice de restituição de cor (CRI), 
garante cores vibrantes e apresenta produtos 
no seu melhor. De acordo com a nova lingua-
gem de design SCALE da LEDVANCE, a forma 
e a aparência das luminárias são elegantes e 
minimalistas e podem ser perfeitamente inte-
gradas no ambiente da loja e permanecerem 
discretas.

LUZ ATRATIVA PARA 
SUPERMERCADOS 
E PEQUENAS LOJAS 
O design Scale exclusivo para luminárias 

LEDVANCE TruSys. As luminárias TruSys, 
com o seu corpo de alta qualidade em alu-
mínio anodizado muito leve, permitem uma 
iluminação homogénea de produtos e corre-
dores em grandes áreas de vendas, como as 

encontradas em supermercados ou peque-
nas lojas. As luminárias podem ser instala-
das diretamente no teto ou suspensas. Os 
suportes de montagem são embutidos nas 
calhas, para que sejam quase impercetíveis, 
o que, por sua vez, contribui para uma apa-
rência discreta. As quatro versões estão dis-
poníveis com diferentes ângulos de abertura 
para uma iluminação ideal dos produtos nas 
lojas.

Figura1. A família de projetores Tracklight Spot para calha cobre quase todos os requisitos e cenários de aplicação para 

iluminação de lojas.

Figura 2. O Tracklight Spot Zoom Dim está também equipado com uma lente de zoom mecânico e permite uma iluminação 

ainda mais direcionada do produto, o que o torna perfeito para montras. É regulável diretamente na própria luminária e, graças 

ao elevado índice de restituição de cor (CRI), garante cores vivas.
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Figura 3. As luminárias TruSys, com corpo muito leve em alumínio anodizado, de alta qualidade, permitem uma iluminação 

homogénea de produtos e corredores para grandes áreas de vendas, como as encontradas em supermercados 

ou pequenas lojas.

ALIMENTOS SOB A LUZ CERTA 
COM SUBSTITUBE FOOD
Outro destaque para a iluminação das lojas 
é o tubo LED OSRAM SubstiTUBE Food, que 
evidencia a frescura e o aspeto apetecível 
dos alimentos e, portanto, é particularmente 
adequado para uso em supermercados, mer-
cearias, padarias, talhos e outras áreas onde 
são processados alimentos. Devido ao reves-
timento especial PET, o tubo LED SubstiTUBE 
Food apresenta uma proteção contra esti-
lhaços, sendo indicado para uso em áreas 
sensíveis e é particularmente adequado para 

-
tes convencionais podem ser substituídas 

do balastro convencional (CCG). Com o 
SubstiTUBE Food é possível economizar 
energia até 60% (em comparação com as 
lâmpadas fluorescentes T8 convencionais 
com CCG).

Um tour virtual pelo stand da LEDVANCE* 
fornece mais informações sobre as aplica-
ções nas diferentes áreas (supermercado 
e moda/escritório open-space/produção e 
armazém/receção, estacionamento e área 
exterior/espaço de trabalho HCL/residên-
cia). O tour virtual pode ser realizado em: 
www.virtualfair.ledvance.com. 

*  O stand virtual da LEDVANCE é uma re-
presentação do stand planeado para a 
Feira Light+Building, que foi adiada. 
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