Iluminação
para lojas de
Comércio e
Alimentação

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

Alimentação
Iluminação específica
Na Lusodil trabalhamos com uma

Os módulos “Gold Light” e os “Fruit

vasta gama de luminárias que

Light” que são as soluções ideais para

pretendem dar resposta às

produtos com cores quentes como pão,

necessidades de iluminação de

queijo e outros produtos assados; e

produtos alimentares.

frutas e vegetais, respetivamente.

Desde os módulos “Meat Light” que

Para peixe, temos também a solução

oferecem um espectro de cores que

dos módulos “Fish Light”, com

enfatiza os detalhes da carne.

características que permitem melhorar
o brilho natural dos alimentos, graças
ao seu CRI 90 e base de 4000k.

certa enaltece as caracteísticas
“ Adosiluminação
alimentos, melhorando a sua cor
e brilho.
”

Iluminação para Lojas de Roupa

Diferentes modelos, soluções integradas. A evolução permanente da
iluminação permite-nos escolher a que melhor se adequa às necessidades
de cada tipo de loja.
ILUMINAÇÃO DE CHÃO

Estas luminárias são

Esta série, composta por

projetadas para

diversas luminárias que

dar resposta a projetos de

variam em termos de

iluminação de espaços

tamanho e modo de

comerciais nomeadamente

aplicação, é característica

lojas de roupa, uma vez que

pela não utilização de

potenciam as cores reais e a

filtros nos LED, bem como

máxima naturalidade e

pelo elevado nível de CRI,

texturas dos produtos

que oferece o melhor tipo

dispostos em prateleiras,

de luz e contraste. Estas

charriots e balcões.

luminárias também não

LUSODIL TRABALHA COM MARCAS DE REFERÊNCIA

A utilização destas

deve ser aplicadas em

É através dos nossos parceiros de excelência que

luminárias apenas é

locais com temperaturas

conseguimos oferecer aos nossos clientes os melhores

aconselhada para espaços

muito elevadas ou com

produtos bem como os que mais facilmente se adaptam

interiores.

muita humidade.

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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