Iluminação
especial para
Clínicas

Melhore os seus projetos de Iluminação com os nossos produtos.
Faça-nos a sua consulta.

Espaços de Saúde
Iluminação específica
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Satisfaça profissionais e pacientes

Clínica e espaços de saúde devem conter iluminação específica. A evolução
permanente da iluminação permite-nos escolher a que melhor se adequa às
necessidades de cada tipo de espaço.
ILUMINAÇÃO DE CHÃO

Estas luminárias são
projetadas para
dar resposta a projetos de
iluminação de espaços de
saúde. Em termos de
design, estas luminárias
oferecem diversos tipos de
tamanho, bem como cor:
alumínio mate, branco e
alumínio polido. A par do
design, este tipo de
iluminação garante uma
elevada eficácia sendo >110
lm/W.

LUSODIL TRABALHA COM MARCAS DE REFERÊNCIA

É através dos nossos parceiros de excelência que
conseguimos oferecer aos nossos clientes os melhores
produtos bem como os que mais facilmente se adaptam
as suas necessidades diárias.

LUSODIL - QUEM SOMOS
Ao longo dos últimos 20 anos, a Lusodil adquiriu
a experiência e know-how necessários que lhe
permitem oferecer aos seus parceiros e clientes
os melhores serviços no que toca a soluções
técnicas de alta qualidade para diferentes tipos
de projetos. Primamos, desde o início, por
trabalhar em parceria com marcas de excelência,
que nos possibilitam oferecer aos nossos clientes
um vasto leque de produtos das mais variadas
gamas. a Lusodil fornece também aos seus
clientes o desenvolvimento de projetos de
iluminação, interiores ou exteriores, como forma
de facilitar a obtenção dos melhores e mais
adequados resultados. É, desta forma, que todos
os dias damos resposta às diferentes
necessidades dos nossos clientes, que são
acompanhados de forma profissional e
personalizada.

Entre em contacto connosco,
podemos apoiá-lo no seu projeto de iluminação.
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