Uma empresa que tem orgulho de iluminar!

CATÁLOGO DE PRODUTOS
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PROJETORES ESTAMPADOS - LANÇAMENTO
A Tec & Luz está com novidades em sua linha de produtos. Conheça a nova linha de Projetores Estampados Tec & Luz. Uma completa
linha de modelos que se adequam às mais diversas necessidades. Confira.

Luminária Prismática 16’’ sem Alojamento para Reator - TLP 06
Luminária industrial e decorativa para grandes áreas internas. Medida 16’’ (420 mm). Difusor prismático com 16’’ (polegadas) resistente a
raios ultravioleta. Sem alojamento para reator, fixada através de gancho. Soquete de porcelana com rosca E-27/E-40, para lâmpadas
metálicas ovoides a vapor, mercúrio e sódio até 250W, ou qualquer potência para lâmpada eletrônica. Indicado para aplicação em
altura máxima de até 7 metros. Opcional o uso de lente para fechamento, plana ou prismática fixada através de aro em alumínio.

TLP 46 70/150
Código

Projetor fechado em corpo refletor de alto brilho, laterais em chapa de aço com pintura
eletrostática na cor cinza, com lente plana de vidro cristal temperado e suporte de fixação
em aço pintado na cor cinza. Indicado para iluminação de quadras poliesportivas,
fachadas, painéis de publicidade e outros.

Lâmpadas

TLP 06

60

V. Sódio: 150 / 250
V. Mtl:150 / 250
V. Merc: 150 / 250

370
280

Altura: 370mm

Soquete para lâmpada 70/150W. Lâmpada V. Metálica 70/150 HQI.
Dimensões: 222 x 145 x 110 mm.

Dimensões

Diâmetro: 420mm
Aplicações: 4 a 7 mts

420

TLP 47 160
Projetor fechado em corpo refletor de alto brilho, laterais em chapa de aço com
pintura eletrostática na cor cinza, com lente plana de vidro cristal temperado e
suporte de fixação em aço pintado na cor cinza. Indicado para iluminação de
quadras poliesportivas, fachadas, painéis de publicidade e outros.
Soquete para lâmpada E-27 eletrônicas, mista 160W.
Dimensões: 222 x 145 x 110 mm.

TLP 48 250
Projetor fechado em corpo refletor de alto brilho, laterais em chapa de
aço com pintura eletrostática na cor cinza, com lente plana de vidro
cristal temperado e suporte de fixação em aço pintado na cor cinza.
Indicado para iluminação de quadras poliesportivas, fachadas, painéis
de publicidade e outros.
Soquete E-27 / E-40. Lâmpada mista de 250W, V. Metálica 250W e
lâmpadas eletrônicas.
Dimensões: 280 x 280 x 160 mm.

TLP 49 400

Luminária Prismática 22’’ sem Alojamento para Reator - TLP 07
Luminária industrial e decorativa para grandes áreas internas. Medida 22’’ (550 mm). Difusor prismático com 22’’ (polegadas) resistente a
raios ultravioletas. Sem alojamento para reator, fixada através de gancho. Soquete de porcelana com rosca E-27/E-40, para lâmpadas
metálicas ovoides a vapor, mercúrio e sódio até 400W, ou qualquer potência para lâmpada eletrônica. Indicado para aplicação em
altura máxima de 6 a 12 metros. Opcional o uso de lente para fechamento, plana ou prismática fixada através de aro em alumínio.

Código

TLP 07

Lâmpadas

V. Sódio: 250 / 400
V. Mtl: 250 / 400
V. Merc: 250 / 400

Dimensões

90

430
340

Altura: 430mm
Diâmetro: 550mm
Aplicações: 6 a 12 mts
550

Luminária em Alumínio 16’’ sem Alojamento para Reator - TLA 11

Projetor fechado em corpo refletor de alto brilho, laterais em chapa de
aço com pintura eletrostática na cor cinza, com lente plana de vidro
cristal temperado e suporte de fixação em aço pintado na cor cinza.
Indicado para iluminação de quadras poliesportivas, fachadas, painéis
de publicidade e outros.

Luminária industrial, comercial e decorativa para grandes áreas internas. Refletor em alumínio com alto grau de pureza e alto rendimento
luminoso (anodizado). Facho aberto. Sem alojamento para reator, fixada através de gancho. Soquete de porcelana com rosca E-27 /
E-40, para lâmpadas metálicas ovoides a vapor, mercúrio e sódio até 400W, ou qualquer potência para lâmpadas eletrônicas. Indicado
para aplicação em altura máxima de 4 a 8 metros. Opcional o uso de lente para fechamento plana ou prismática em vidro, acrílico ou
policarbonato, fixada através de aro em alumínio.

Soquete E-40, lâmpada mista 500W, V. Sódio 400W, V. Mercúrio 400W, V.
Metálica 400W e lâmpadas eletrônicas.
Dimensões: 385 x 285 x 160 mm.

TLP 50 1000
Projetor fechado em corpo refletor de alto brilho, laterais em chapa de aço com pintura
eletrostática na cor cinza, com lente plana de vidro cristal temperado e suporte de fixação
em aço pintado na cor cinza. Indicado para iluminação de quadras poliesportivas, fachadas,
painéis de publicidade e outros.

Código

TLA 11

Lâmpadas

V. Sódio: 150 / 250
V. Mtl.:150 / 250
V. Merc.: 150 / 250

Dimensões

90
40

460

Altura: 460mm
Diâmetro: 420mm
Aplicações: 4 a 8 mts

330

420

Soquete E-40, lâmpada 500W, 1x V. Metálica 1000W, V. Sódio 400W, V. Mercúrio 400W e
lâmpadas eletrônicas.
Dimensões: 505 x 280 x 160 mm.
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Opcional: uso de lente para fechamento plano ou prismático, fixação por meio de aro em alumínio. As luminárias são fornecidas sem lâmpadas e sem reatores. O uso de lente de
fechamento é opcional podendo ser de acrílico, vidro ou grade galvanizado.
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Luminária em Alumínio 20’’ sem Alojamento para Reator - TLA 12

Luminária em Alumínio 16’’ com Alojamento para Reator - TLA 08

Luminária industrial, comercial e decorativa para grandes áreas internas. Refletor em alumínio com alto grau de pureza e alto rendimento
luminoso (anodizado). Facho concentrado. Sem alojamento para reator. Fixada através de gancho. Soquete de porcelana com rosca
E-27/E-40 para lâmpadas metálicas ovoides a vapor, mercúrio e sódio até 400W, ou qualquer potência para lâmpadas eletrônicas.
Indicado para aplicação em altura máxima de 8 a 15 metros. Opcional o uso de lente para fechamento plana ou prismática em vidro,
acrílico ou policarbonato, fixada através de aro em alumínio.

Luminária industrial, comercial e decorativa para grande áreas internas. Refletor em alumínio com alto grau de pureza e alto rendimento
luminoso (anodizado), facho aberto. Alojamento para reator em alumínio anodizado com gancho para fixação em perfilado possui
aberturas para ventilação que garantem o funcionamento dos equipamentos auxiliares, dentro das suas especificações. Soquete de
porcelana com rosca E-27/E-40 para lâmpadas metálicas ovoides a vapor, mercúrio ou sódio até 250W. Indicado para aplicações em
altura de 4 a 8 metros.

Código

90

90

TLA 12

40

Lâmpadas

Dimensões

V. Sódio: 150 / 250 / 400
V. Mtl:150 / 250 / 400
V. Merc: 150 / 250 / 400

500

Código

TLA 08

Lâmpadas

V. Sódio: 150 / 250
V. Mtl:150 / 250
V. Merc: 150 / 250

Dimensões

Altura: 605mm
Diâmetro: 420mm
Aplicações: 4 a 8 mts

370

Altura: 500mm
Diâmetro: 520mm
Aplicações: 8 a 15 mts
520

185

605
330

420

Luminária Prismática 22’’ com Alojamento para Reator - TLP 04

Luminária em Alumínio 20’’ com Alojamento para Reator - TLA 09

Luminária industrial, comercial e decorativa para grandes áreas internas, garante uma iluminação tridimensional. Difusor prismático
com 22” (polegadas) resistente a raios ultravioleta. Alojamento em alumínio (pintura epóxi) na cor branca com gancho para fixação em
perfilado, possui aberturas para ventilação que garantem o funcionamento dos equipamentos auxiliares, dentro das suas especificações.
Soquete de porcelana com rosca E-27/E-40, lâmpadas ovoides a vapor metálico, mercúrio e sódio de 250W a 400W. Indicado para
aplicações em altura de 6 a 12 metros.

Luminária industrial, comercial e decorativa para grandes áreas internas. Refletor em alumínio com alto grau de pureza e alto rendimento
luminoso (anodizado), facho concentrado. Alojamento para reator em alumínio anodizado com gancho para fixação em perfilado.
Possui aberturas para ventilação que garantem o funcionamento dos equipamento auxiliares, dentro das suas especificações. Soquete
de porcelana com rosca E-27/E-40 para lâmpadas metálicas ovoides a vapor, mercúrio ou sódio até 400W. Indicado para aplicações
em altura de 8 a 15 metros.

90

Código

TLP 04

Lâmpadas

V. Sódio: 250 / 400
V. Mtl: 250 / 400
V. Merc: 250 / 400

Dimensões

90

340

Código

TLA 09

Lâmpadas

V. Sódio: 150 / 250 / 400
V. Mtl: 150 / 250 / 400
V. Merc: 150 / 250 / 400

Dimensões

Altura: 640mm
Diâmetro: 520mm
Aplicações: 8 a 15 mts

610
340

Altura: 610mm
Diâmetro: 550mm
Aplicações: 6 a 12 mts

180
640
370

520
550

Luminária Prismática 16’’ com Alojamento para Reator - TLP 05

Luminária em Alumínio 16’’ com Alojamento Retangular para Reator - TLA 14

Luminária industrial, comercial e decorativa para grandes áreas internas, garante uma iluminação tridimensional. Difusor prismático com
16” (polegadas) resistente a raios ultravioleta. Alojamento em alumínio (pintura epóxi) na cor branca, com gancho para fixação em
perfilado possui aberturas para ventilação que garantem o funcionamento dos equipamentos auxiliares, dentro das suas especificações.
Soquete de porcelana com rosca E-27/E-40, para lâmpadas metálicas ovoides a vapor, mercúrio e sódio de 250W a 400W. Indicado para
aplicações em alturas de 7 metros.

Luminária industrial, comercial e decorativa para grandes áreas internas. Refletor em alumínio com alto grau de pureza e alto rendimento
luminoso (anodizado), com facho aberto. Alojamento para reator em chapa de aço, com trilho para fixação em perfilado. Possui aberturas
para ventilação que garantem o funcionamento dos equipamentos auxiliares, dentro de suas especificações. Soquete de porcelana com
rosca E-27/E-40 para lâmpadas metálicas ovoides a vapor, mercúrio ou sódio até 400W. Indicado para aplicações em altura facho aberto
de 4 a 8 metros.

90

Código

TLP 05

Lâmpadas

V. Sódio: 150 / 250
V. Mtl: 150 / 250
V. Merc: 150 / 250

165

120º

100

120º

90

Dimensões
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100
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Aplicações: 4 a 7 mts

50
40

280

Altura: 535mm
Diâmetro: 420mm
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Fluxo zonal

Opcional: uso de lente para fechamento plano ou prismático, fixação por meio de aro em alumínio. As luminárias são fornecidas sem lâmpadas e sem reatores. O uso de lente de
fechamento é opcional podendo ser de acrílico, vidro ou grade galvanizado.
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Opcional: uso de lente para fechamento plano ou prismático, fixação por meio de aro em alumínio. As luminárias são fornecidas sem lâmpadas e sem reatores. O uso de lente de
fechamento é opcional podendo ser de acrílico, vidro ou grade galvanizado.
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Luminária Alumínio 20’’ com Alojamento Retangular para Reator - TLA 15

Luminária Prismática 16’’ e 22” Pendente - TLP 02 / TLP 03

Luminária industrial, comercial e decorativa para grandes áreas internas. Refletor em alumínio com alto grau de pureza e alto rendimento
luminoso (anodizado), com facho concentrado. Alojamento para reator em chapa de aço, com trilho para fixação em perfilado. Possui
aberturas para ventilação que garantem o funcionamento dos equipamentos auxiliares, dentro de suas especificações. Soquete de
porcelana com rosca E-27/E-40 para lâmpadas ovoides a vapor metálico, mercúrio ou sódio até 400W. Indicado para aplicações em
altura facho concentrado de 8 a 15 metros.

Design moderno e visual decorativo, com difusor prismático na cor cristal com acabamento nas cores preto, branco e alumínio escovado.
Luminária pendente com 1,5 metro de cabo com alma de aço para maior segurança. Soquete E-27/E-40. Para uso de lâmpadas
eletrônicas de qualquer potência. Lâmpadas mistas, metálicas e sódio sob consulta.
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Luminária Alumínio 21’’ com Alojamento Retangular para Reator - TLA 16

Luminária em Alumínio Escovado Pendente - TLA 21 / TLA 22 / TLA 23

Luminária industrial, comercial e decorativa para grandes áreas internas. Refletor em alumínio com alto grau de pureza e alto rendimento
luminoso (anodizado), com facho concentrado. Alojamento para reator em chapa de aço, com trilho para fixação em perfilado possui
aberturas para ventilação que garantem o funcionamento dos equipamentos auxiliares, dentro de suas especificações. Soquete de
porcelana com rosca E-27/E-40 para lâmpadas ovoides a vapor metálica, mercúrio ou sódio até 400W. Indicado para aplicações em
altura facho concentrado de 8 a 15 metros.

Design moderno e visual decorativo. Refletor em alumínio escovado com três opções de tamanho (12” / 16” / 21”). Acabamento nas cores
preto, vermelho, escovado e branco. Luminária pendente com 1,2 metro de cabo, soquete E-27/E-40 para uso de lâmpadas eletrônicas
de qualquer potência.

Código

Lâmpadas

TLA 16

1200

105

1200

1400

V. Sódio: 250 / 400
V. Mtl: 250 / 400
V. Merc: 250 / 400

395

1550

40
40

290

Dimensões

Altura: 395mm
Diâmetro: 535mm
Aplicações: 8 a 15 mts

200

TLA 21

1200
TLA 22

280
1510

330
40

535

420

535

Luminária comercial e decorativa. Refletor prismático em
poliestireno ou acrílico. Indicada para iluminação de áreas
pequenas como:
1200

Salas comerciais, lojas, restaurantes, shopping centers,
entre outros.

1400

Design moderno e visual decorativo.
Difusor prismático nas cores cristal, verde, azul, amarelo,
laranja, vermelho e branco leitoso.
200

Luminária Fluorescente Hermética IP 65 - TLH 29
Luminária fluorescente hermética IP65, sobrepor ou pendente. Indicada para atmosferas agressivas, cujo ambiente contenha umidade
e vapores de pó. Difusor prismático em acrílico. Refletor em chapa de alumínio com alto rendimento (maior luminosidade). Presilhas de
metal zincado. Sua vedação é feita em perfil de borrachas resistentes à ação de interpérios. Fixação direta no teto ou pendente. Soquetes
para lâmpadas: T5, T8, T10 {32,36 E 40WTS}.

Código

Pendente com 1,2 metro de cabo; soquete E-27 para
lâmpada eletrônica de qualquer potência.

Lâmpadas
T5 - 2x28 / 2x54

310

Opcional: uso de lente para fechamento plano ou prismático, fixação por meio de aro em alumínio. As luminárias são fornecidas sem lâmpadas e sem reatores. O uso de lente de
fechamento é opcional podendo ser de acrílico, vidro ou grade galvanizado.

Dimensões
Altura

Largura

Comprimento

TLH 29
T8 / T10 - 2x32 - 2x36 - 2x40

6

270

TLA 23

Luminária Prismática 12’’ Pendente - TLP 01

0,85mm 115mm

1200mm

Opcional: uso de lente para fechamento plano ou prismático, fixação por meio de aro em alumínio. As luminárias são fornecidas sem lâmpadas e sem reatores. O uso de lente de
fechamento é opcional podendo ser de acrílico, vidro ou grade galvanizado.
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Luminária Fluorescente Hermética IP 65 - TLH 30

Luminária Fluorescente de Embutir - TLA 26

Indicada para o uso em áreas internas cujo ambiente contenha umidade e vapor de pó. Difusor acrílico liso e transparente. Índice de
refração de 1,49 metro. Transparência Luminosa de 94%. Resistência a temperaturas de até 40ºC. Refletor em chapa de aço tratado
quimicamente. Pintura em epóxi branca. Também na versão alumínio de alto rendimento.

Luminária comercial e decorativa. Indicada para áreas pequenas como: salas comerciais,
lojas, restaurantes, shopping centers, entre outros.

Código

Lâmpadas
T5 2x28 / 2x54
T5 4x28 / 4X54

Dimensões
Altura

Largura

Código

Lâmpadas

TLA 26

2xE-27 - 20 / 25WTS

TLH 30
T8 / T10 - 2x32 36/40
T8 / T10 - 4x32 36/40

200mm 180mm

1200mm

Diâmetro
225mm

Luminária Fluorescente Hermética IP 65 - TLH 31

Luminária Fluorescente de Embutir - TLA 27

Indicada para o uso em áreas internas cujo ambiente contenha umidade e vapor de pó. Difusor acrílico liso e transparente. Índice de
refração de 1,49 metro. Transparência Luminosa de 94%. Resistência a temperaturas de até 40ºC. Refletor em chapa de aço tratado
quimicamente. Pintura em epóxi branca.

Luminária comercial e decorativa. Indicada para áreas pequenas como: salas comerciais,
lojas, restaurantes, shopping centers, entre outros.

Código

Lâmpadas

TLH 31

HO - 2x110
T5 - 6x28/54

Dimensões
Altura

Largura

Código

Lâmpadas

Comprimento

Altura

157mm

2500mm

150mm

Luminária Fluorescente de Embutir - TLA 28

Indicada para o uso em áreas internas cujo ambiente contenha umidade e vapor de pó. Difusor acrílico liso e transparente. Índice de
refração de 1,49 metro. Transparência Luminosa de 94%. Resistência a temperaturas de até 40ºC. Refletor em chapa de aço tratado
quimicamente. Pintura em epóxi branca.

Luminária comercial e decorativa. Indicada para áreas pequenas como: salas comerciais, lojas, restaurantes,
shopping centers, entre outros.

Lâmpadas

TLH 32

2x16 / 2x20
4x16 / 4X20

Dimensões
Altura

Largura

Código

Lâmpadas

660mm

Opcional: uso de lente para fechamento plano ou prismático, fixação por meio de aro em alumínio. As luminárias são fornecidas sem lâmpadas e sem reatores. O uso de lente de
fechamento é opcional podendo ser de acrílico, vidro ou grade galvanizado.

Dimensões
Diâmetro

Comprimento
TLA 28

200mm 180mm

80mm

1xE-27 / 15WTS

Luminária Fluorescente Hermética IP 65 - TLH 32

Código

Altura

Dimensões
Diâmetro

TLA 27
200mm 180mm

8

Dimensões

Comprimento

Altura

1xE-27 / 15WTS
127mm

95mm

Opcional: uso de lente para fechamento plano ou prismático, fixação por meio de aro em alumínio. As luminárias são fornecidas sem lâmpadas e sem reatores. O uso de lente de
fechamento é opcional podendo ser de acrílico, vidro ou grade galvanizado.

9

Luminária de Câmara Frigorífica - TLH 33

Luminária de Câmara Frigorífica - TLH 39

Luminária pendente ou de sobrepor. Fabricada em fibra de vidro de alta resistência, com alto padrão de qualidade, garantindo
máxima durabilidade, resistência mecânica contra trincas e rachaduras. Difusor em acrílico liso e transparente. Índice de refração de
1,49 metro. Transparência luminosa de 94%. Resistência a temperaturas de até 40ºC negativos. Refletor em chapa de aço, tratado
quimicamente e pintura em epóxi branco. Também na versão em alumínio de alto rendimento luminotécnico. Vedação em borracha
EPDM, com excelente resistência a intempéries, abrasivos ácidos, óleo e água. Fechos em aço inox fixados ao corpo da luminária.
Acessórios: prensa-cabo rosca PG11 - IP-68, anti-chamas injetados em nylon 6-Vo, soquetes termoplásticos. Destinada a locais de
atmosferas corrosivas a ambientes que contenham muita umidade, gases, vapores, pó e água.

Luminária pendente ou de sobrepor. Fabricada em fibra de vidro de alta resistência, com alto padrão de qualidade, garantindo
máxima durabilidade, resistência mecânica contra trincas e rachaduras. Difusor em acrílico liso e transparente. Índice de refração
de 1,49 metro. Transparência luminosa de 94%. Resistência a temperaturas de 40ºC negativos. Refletor em chapa de aço, tratado
quimicamente e pintura em epóxi branco. Também na versão em alumínio de alto rendimento luminotécnico. Vedação em borracha
EPDM, com excelente resistência a intempéries, abrasivos ácidos, óleo e água. Fechos em aço inox fixado ao corpo da luminária.
Acessórios: prensa-cabo rosca PG11 - IP-68, anti-chamas injetados em nylon 6-Vo, soquetes termoplásticos. Destinada a locais de
atmosferas corrosivas a ambientes que contenham muita umidade, gases, vapores, pó e água.

Código

Lâmpadas

TLH 33

HO - 2x110

Dimensões
Altura
200mm

Largura
180mm

Lâmpadas

Comprimento
TLH 39

2500mm

T5 - 4x28 / 4x54
T8 / T10 - 4x32/36/40

Dimensões
Altura

Largura

Comprimento

200mm

180mm

1200mm

Luminária de Câmara Frigorífica - TLH 34

Luminária de Câmara Frigorífica - TLH 40

Luminária pendente ou de sobrepor. Fabricada em fibra de vidro de alta resistência, com alto padrão de qualidade, garantindo
máxima durabilidade, resistência mecânica contra trincas e rachaduras. Difusor em acrílico liso e transparente. Índice de refração de
1,49 metro. Transparência luminosa de 94%. Resistência a temperaturas de até 40ºC negativos. Refletor em chapa de aço, tratado
quimicamente e pintura em epóxi branco. Também na versão em alumínio de alto rendimento luminotécnico. Vedação em borracha
EPDM, com excelente resistência a intempéries, abrasivos ácidos, óleo e água. Fechos em aço inox fixado ao corpo da luminária.
Acessórios: prensa-cabo rosca PG11 - IP-68, anti-chamas injetados em nylon 6-Vo, soquetes termoplásticos. Destinada a locais de
atmosferas corrosivas a ambientes que contenham muita umidade, gases, vapores, pó e água.

Luminária pendente ou de sobrepor. Fabricada em fibra de vidro de alta resistência, com alto padrão de qualidade, garantindo
máxima durabilidade, resistência mecânica contra trincas e rachaduras. Difusor em acrílico liso e transparente. Índice de refração de
1,49 metro. Transparência luminosa de 94%. Resistência a temperaturas de até 40ºC negativos. Refletor em chapa de aço, tratado
quimicamente e pintura em epóxi branco. Também na versão em alumínio de alto rendimento luminotécnico. Vedação em borracha
EPDM, com excelente resistência a intempéries, abrasivos ácidos, óleo e água. Fechos em aço inox fixado ao corpo da luminária.
Acessórios: prensa-cabo rosca PG11 - IP-68, anti-chamas injetados em nylon 6-Vo, soquetes termoplásticos. Destinada a locais de
atmosferas corrosivas a ambientes que contenham muita umidade, gases, vapores, pó e água.

Código

TLH 34

Lâmpadas

T5 2x28 / 2x54
T8 / T10 / 2x32 36/40

Dimensões
Altura

Largura

Código

TLH 40
200mm

180mm

Lâmpadas

Comprimento

Dimensões
Altura

Largura

Comprimento

200mm

180mm

2500mm

T5 6 x 28/54

1200mm

Luminária de Câmara Frigorífica - TLH 35

PROJETOS ESPECIAIS

Luminária pendente ou de sobrepor. Fabricada em fibra de vidro de alta resistência, com alto padrão de qualidade, garantindo
máxima durabilidade, resistência mecânica contra trincas e rachaduras. Difusor em acrílico liso e transparente. Índice de refração de
1,49 metro. Transparência luminosa de 94%. Resistência a temperaturas de até 40ºC negativos. Refletor em chapa de aço, tratado
quimicamente e pintura em epóxi branco. Também na versão em alumínio de alto rendimento luminotécnico. Vedação em borracha
EPDM, com excelente resistência a intempéries, abrasivos ácidos, óleo e água. Fechos em aço inox fixado ao corpo da luminária.
Acessórios: prensa-cabo rosca PG11 - IP-68, anti-chamas injetados em nylon 6-Vo, soquetes termoplásticos. Destinada a locais de
atmosferas corrosivas a ambientes que contenham muita umidade, gases, vapores, pó e água.

Código

Lâmpadas

TLH 35

2x16 / 2x20

Caso necessite de um projeto específico, consulte nossos vendedores. Todas as luminárias oferecidas pela Tec & Luz possibilitam a
utilização de lâmpadas LED. Entre em contato conosco e nos apresente seu projeto.

Contato

Dimensões
Altura

Largura

Comprimento

200mm

180mm

660mm

Opcional: uso de lente para fechamento plano ou prismático, fixação por meio de aro em alumínio. As luminárias são fornecidas sem lâmpadas e sem reatores. O uso de lente de
fechamento é opcional podendo ser de acrílico, vidro ou grade galvanizado.
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Código

Opcional: uso de lente para fechamento plano ou prismático, fixação por meio de aro em alumínio. As luminárias são fornecidas sem lâmpadas e sem reatores. O uso de lente de
fechamento é opcional podendo ser de acrílico, vidro ou grade galvanizado.
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Uma empresa que tem orgulho de iluminar!

A Tec & Luz Iluminação é uma empresa do segmento de luminárias,
que fabrica diversos produtos para iluminação, seguindo as mais
modernas tendências do segmento e valorizando as particularidades
de cada ambiente e situação.

(11) 3931.5554 / 3931.2589 / 3931.4157 / 3931.3168 - vendas@teceluz.com.br
Rua Alessandro Allori, 560 - CEP.: 02754-090 - Vila Maria Luísa - São Paulo / SP

www.teceluz.com.br
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