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LINEAR LIGHT SYSTEM 2021

difusores opalinos na opção de luminária ou totalmente opacos, ao
receber uma tampa de acabamento lisa, executada em chapa no
mesmo acabamento.
Integrated modular lighting system, designed for the creation of
different layouts with and/or without lighting, can be integrated/
combined with other geometries in the space, alternating between
opal diffusers in the luminaire option or totally solid when receiving a
smooth finish cover, executed in sheet metal with the same finish.

Luminária | Luminaire
Perfil estrutural modular de aplicação suspensa e topos (sem
fixações visíveis), totalmente executado em alumínio (liga 6060)
com acabamento lacado ou anodizado, é fixo através de elementos

Linear Light is an elegant and minimalist
design system, designed to blend perfectly with
any office environment, illuminating it effectively
and at the same time interacting with the various
architectural elements where it is inserted.
Linear in nature, it can be applied to the slopes:
pendant, inlaid or directly on the surface.
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conjugado com outras geometrias no espaço, alternando entre
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de diferentes layouts com e/ou sem iluminação, pode ser integrado/
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Sistema modular integrado de iluminação, concebido para a criação
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Linear Light é um sistema de design elegante
e minimalista, concebido para combinar
perfeitamente com qualquer ambiente de
escritório, iluminando-o de forma eficaz e ao
mesmo tempo interagir com os vários elementos
arquitectónicos onde se insere.
De natureza linear, pode ser aplicado nas
vertentes: pendente, embutido ou directamente
na superfície.
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L I N EAR L I GHT SYST EM

de suspensão totalmente em INOX, com possibilidade de afinação
em altura e permite receber elementos de fixação, para inclusão de
painel suspenso, com espaçamento em toda a periferia de 5mm no
mesmo acabamento.
Modular structural profile of suspended application and tops ( without
visible fixings), entirely made of aluminium (alloy 6060) with lacquered
or anodized finish, is fixed through suspension elements entirely in
INOX, with the possibility of height adjustment and allows to receive
elements of fixing, for inclusion of suspended panel, with spacing
across the periphery of 5mm in the same finish.
Este sistema está preparado para a inclusão de cablagem e driver
(até 100W 100-400ma).
Difusor interno executado em chapa de aço 0,6mm com fixação por
clipagem para aplicação de placa LED - PCB modular.
This system is prepared for the inclusion of cabling and driver (up to
100W 100-400ma).
Internal diffuser made of 0.6mm steel plate with clipping fixation for
application of LED board - modular PCB.

LINEAR LIG HT
Comercialização, produção e instalação de divisórias
e mobiliário de escritório
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DETALHE | DETAIL

S U S PENSÃO EM INOX

DRIV ER D E H ARDWARE EM ALU MÍNIO

I NOX SU SP E NSI O N

LCA 7 5 W 1 0 0 -4 0 0 MA
A LU M I NI U M H A RDWA RE D RI V E R LCA 7 5 W
1 0 0 -4 0 0 M A

PERFIL ALU MÍNIO
A LU M I NI U M P RO FI LE

DIFU S ER EM METAL
M ETA L D I FU SE R
MO D U LO L ED PC B L L E G 4 65 0 L M
PC B LE D M O D U LE LLE G4 65 0 LM
U M I NI U M P RO FI LE
DIFU S O R AC RIL ICO / PLACA DE ALU MÍNIO
AC RI LI C D I FU SE R / A LU M I NI U M P LAT E

