
A apresentação perfeita do seu produto

Sistemas Led para Retail

Ótima 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 iluminação atraí o olhar e basta um jogo de 
luz para que  a loja desperte atenção. 

A Chainlight representa empresas como a

Illuxtron 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 Chainlight, 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 Fernão Vilarinho lote 15, Bl B , loja 6
8600-315 Lagos
Tel:  +351 282778128
www.chainlight.eu

www.chainlight.pt



Uma gama completa

A gama de produtos para retalho consiste em dois grupos: 
iluminação geral e projectores .  Actualmente existam 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.

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

As vantagens da iluminação
LED em linha

cativ a economia de energia
  (alta iluminação pouc o consumo) 

Diferentes cores de LED
Reprodução perfeita de cores com

  alta CRI
em necessidade de arranque ou  

aquecimento
em radiação ultravioleta ou

Cor clara consistente porque todas 
as cores de luz são classificadas por 
cor

ULTIMA Retail Projetor 
Para  encastração no teto. 
Opção de lentes  de 25°, 
40°, 60° e 120°. várias 
cores disponível  
Consumo 20W 

Projetores 

Projetores 
para calha 
electrica 
trifásico

LUXOR COB
Módulo de LED foco para 
quase todas as aplicações, 
320 Lumen, rotação 45° 
ângulo 35° consumo 3,2W

LUCKY FOCO
Módulo de LED Ideal para 
prateleiras graças ao 
ângulo de 90°, consumo 
de 2,3W  180 Lumen

LUXO 3 RGB
Projetor  RGB mudança de 
cores. Opção de lentes de 
25°, 40° , 60° e 120° 
Consumo 7W

LUXOR 6 Basic
Pode ser usado com filtro 
difusor quase todas as 
aplicações. Opção de lentes de 
25°,40°,60° e 120°. Ø140mm 
700-880Lumen Consumo 18W, 

Linea 75HV-FD Projector 
Módulo de LED foco para 
quase todas as aplicações, a 
partir de 600 Lumen, 
ângulo de 40°  60°  80°      
7 anos de garantia , IP44

Ultima Retail
Armadura para sistema 
retail , reostável na fase, 
várias lentes possível , 
consumo 20W , 2170 Lumen 

LUXO 3 Basic COB
Projector teto/parede. Pode 
ser usado com filtro difusor. 
Opção de lentes de 
28°,37,5°,62° Consumo 10W. 
IP40  650-705 Lumen 

Saphire 
forte projetor de 30W 3550 
Lumen. Feixe de  Zoom de 
8° to 50°disponível em 
varias cores de preto, 
branco e cinzenta.

Linea AS Projetor  , 
2700- 3000K, 4000K , 
on/off- variedade de 
lumen e cores .

Revo Compact Retail 
projetor " industrial look"   
10W substitui Halogeneo 
de 75W . Várias lentes 
diponível . Cores aluminio 
e preto . 

Lina Track HP
opção Linear para a calha com 
várias opções de reostar. muito 
elegante e pode ser facilmente  
integrada na interior design. 
55cm , 80 cm ou 105cm 

LumikoB trackspot 
Um projetor trifásico modular com 
uma potência de 17W e um fluxo de  
2000 lúmen.   um CRI de> 95.  raio de 
30 (68 mm) e tem leddriver 
incorporado

Para mais 
informações e 
possibilidades e 
variações consulta 
o nosso   site no
led retalho

Linea 120 LV Projetor de 
LED , com LED integrada 
varias ângulos 
disponiveís
7 anos de garantia , IP44




