




3

//
 V

.L
uz

PAIXÃO PELA ILUMINAÇÃO

Desde sempre, os nossos estudos e 
projectos, a comercialização dos produtos e 
acompanhamento de obra motiva-nos a acreditar 
em melhorar o bem estar dos espaços pela luz.

Assente numa experiência de décadas na área 
da iluminação, o nosso foco é a satisfação total 
do cliente. 



ESTUDOS E PROJETOS 
DE ILUMINAÇÃO
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A luz cria ambientes,  provoca emoções 
e pode transformar um espaço. 
Como especialistas, projetamos 
iluminação criando sensações e as 
atmosferas certas para cada projeto.

Oferecemos aos nossos clientes as 
melhores soluções de iluminação 
técnica e decorativa, e conjugamos a 
eficiência de custos e de manutenção.

ETAPAS DO PROJETO 
DE ILUMINAÇÃO

- Preparação:
 
Em reunião com o cliente, é importante per-
ceber os requisitos e expectativas, definindo o 
âmbito dos serviços de concepção de projec-
to de iluminação, tanto no que diz respeito aos 
objetivos estéticos como técnicos.
 



- Conceito:
 
Amostras, testes de iluminação, imagens de 
produtos. Definição e aprovação do conceito 
de iluminação a desenvolver.  
 
- Projecto:
 
Layouts detalhados do projeto de iluminação e 
estudos luminotécnicos. Luminárias com espe-
cificações técnicas detalhadas e orçamento. 
Funcionalidades dos sistemas de controlo de 
iluminação, se for o caso.
 
- Venda de equipamentos:
 
Fornecimento das luminárias e acessórios de 
acordo com o projeto.
 
- Acompanhamento de projecto e obra:
 
Acompanhamento da implementação de todo 
o sistema de iluminação.
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Somos especializados em aconselhamento 
técnico de soluções de iluminação que respei-
tam a finalidade dos diversos espaços e valori-
zam a arquitetura. Aconselhamos soluções de 

CONSULTORIA TÉCNICA

iluminação tecnicamente adequadas dentro do 
orçamento estipulado, mantendo sempre níveis 
de qualidade elevados. A eficiência energética 
é o nosso foco.
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Um projeto de iluminação pode requerer 
peças à medida.
Em estreita colaboração com o cliente, 
desenvolvemos produtos específicos para o 
seu projeto.

ILUMINAÇÃO À MEDIDA



Os produtos V.luz são orgulhosamente fabrica-
dos em Portugal.
Desenvolvemos e comercializamos com a 
nossa marca, produtos de elevada qualidade. 

PRODUCT DESIGN
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As nossas parcerias permitem-nos estar na van-
guarda dos sistemas de controlo de iluminação, 
para assim obter o desempenho ideal.

SISTEMAS DE CONTROLO 
DE ILUMINAÇÃO



Studio :

Estrada Nacional 1
Km 145
Rua Principal- Mancos 
3100-352 Pombal 
PORTUGAL 
 

www.vluz.pt
Info@vluz.pt
projecto@vluz.pt

A V.luz é uma marca registada 

pela Electrominor, lda

NIF-50260270.


