Òtima apresentação,
O Ambiente certo
A iluminação é um fator chave no processo de
compra do cliente. Quer se trate de roupas,
alimentos ou outros produtos, bem iluminado,
já esta meio vendido.

A apresentação perfeita do seu produto
Sistemas Led para Retail

A iluminação atrai o olhar e basta um jogo de
luz para que Loja desperte atenção.
A Chainlight representa empresas como a
Lumoluce e a CLS que passaram anos
trabalhando no desenvolvimento da alta
qualidade na iluminação LED.
Devido ao conhecimento técnico e
experiência de construção LED em design de
iluminação, estas empresas garantem uma
excelente reprodução de cores brilho intenso,
longa duração e acima de tudo, um consumo
de energia muito baixo.
Em resumo, venda mais ao criar a atmosfera
certa.
Produtos Chainligt, uma forma de garantir
uma agradável percepção de luz de uma
maneira sustentável.

Saiba mais sobre a ampla gama de LEDs
Chainlight
Chainlight Lighting Systems
Rua António Crisogno dos Santos 29 Bl 3-F
8600-678 Lagos – Portugal
T +351 282 778 128
F +351 282 778 127
Email : info@chainlight.eu.

www.chainligh t.pt

www.cls-led.com

www.lumoluce.com

As vantagens da iluminação
LED em linha

Uma gama completa
A gama de produtos para retalho consiste em dois grupos:
projectores e iluminação geral. Não existem actualmente muitas
soluções de iluminação geral de qualidade no mercado. Estamos
orgulhosos de apresentar as ultimas inovações neste sector.
Os nossos produtos tem uma saída de luz muito elevada e
excelente reprodução de cores.

s 3IGNITIFIcativa economia de energia
(alta iluminação pouco consumo)
s Diferentes cores de LED
s Reprodução perfeita de cores com
alta CRI
s 3em necessidade de fase de
arranque ou aquecimento
s 3em radiação ultravioleta ou
infravermelho
s Cor clara consistente porque todas
as cores de luz são classificadas por
cor.

Os tons variam de tons leves, muito subtis, a poderosos focos.
A grande vantagem de uma boa iluminação é potenciar a venda,
e se a imagem de luz na loja mantem com uma expressão
uniforme o ambiente é agradável e atraente, no entanto a
utilização com diferentes tipos de iluminação pode resultar
numa imagem de luz em desarmonia, o que afasta os possíveis
compradores.
É inerente à produção de LEDs que a mudança de tom ocorra
dentro da mesma cor. A cor Branco quente, por exemplo, pode
variar entre vários tons, um pouco mais quente ou ligeiramente
mais fria.
Esta tem sido a nossa preocupação, as marcas que comercializamos
garantem a consistência da cor.
Iluminação Chainlight, áreas com uma luz de cor consistente,
profissional e luminosidade agradável

LUXOR

Módulo de LED para
quase todas as aplicações.
TEM UM ÙNGULO DE rotação
de 45˚. Consumo 2.3W.

ULTIMA Retail

Projector para teto /
parede
Opção de lentes de
25°, 40°, 60° e 120°.
Consumo 20W

LUCKY

Ideal para prateleiras
graças ao ao angulo
de 90°.
Consumo 2.3W

ULTIMA Retail

$,  $, 
Os DL são luminárias adequadas
para iluminação geral.
Consumo: $, 7
$, 7
Podem trabalhar com reóstato

TR4

Amadura para sistema Armadura para sistema retail
consumo 12W
retail
Consumo 20W
Reaostável na fase

%33%.:!  %33%.:! 
Luminárias com elevada saía de luz,
adequada para iluminação geral. O
difusor assegura uma distribuição
uniforme de luminosidade.
%33%.:!  7 %33%.:!  7

TR7

Armadura para sistema retail
consumo 22W

LUXO 3

Projector teto/parede.
Pode ser usado com filtro
difusor. Opção de lentes
de 25°,40°,60°, 120°.
Consumo 9W.

TR7 DOUBLE

Armadura para sistema
retail
consumo 42W

LUXO 3 RGB

Projector teto/parede.
RGB mudança de cores
Opção de lentes de 25°,
40°, 60° e 120°.
Consumo 7W.

TR 12

Arm,adura para sistema
retail
Consumo 32W

LUXO 6

Projector teto/parede. Pode
ser usado com filtro difusor.
Opção de lentes de 25°, 40°,
60°, e 120°.
Consumo 18W.

REVO Retail.

Armadura para sistema
retail
Consumo 20W.

Banana 3pot

Projector teto / parede
consumo 6,9W

LU 111

3UBSTITUI LÙMPADAS DE
halogenio
Consumo 13V

REVO Retail Compact REVO Gallery

Armadura para sistema
retail
Consumo 10W.

Armadura para sistema
retail
Consumo 20W.
Reostável individualmente

BLAZE 600

3UBSTITUI LÙMPADAS
florescentes
Consumo 42W; Resostável

REVO Compact
Gallery

Armadura para sistema retail.
Consumo 10W
Reostável na fase

