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AMBIENTE AGRADÁVEL
E BEM-ESTAR:
A ILUMINAÇÃO
PARA O SETOR
DE HOSPITALIDADE
DA LEDVANCE
Licenciado a utilizar a marca OSRAM
para lâmpadas em iluminação geral

LEDVANCE | A ILUMINAÇÃO PARA HOSPITALIDADE

A LUZ PERFEITA PARA
OS SEUS CONVIDADOS
ENVOLVENTE, ACOLHEDORA
E EFICIENTE

EXPERTISE EM ILUMINAÇÃO
PARA TODOS OS AMBIENTES
A luz acentua, destaca, molda e estrutura os ambientes.
A iluminação adequada harmoniza os espaços e proporciona
ao ambiente o clima ideal para cada atividade. Luz é o elemento
essencial do design que traduz a atmosfera de um espaço,
tornando-o mais convidativo e favorecendo o bem-estar dos seus
convidados. A luz se traduz no cartão de visita de uma empresa.
Não apenas vemos uma boa iluminação, mas também podemos
senti-la. Crie uma experiência inesquecível para os seus
convidados com o conceito correto de iluminação, proporcionando
uma atmosfera única e convidativa.
Com um amplo portfólio de produtos e vasto conhecimento
em iluminação, a LEDVANCE é o seu parceiro ideal para todos
os requisitos de iluminação no setor de hospitalidade. Nossos
expertise e experiência também abrangem outros campos de
aplicação.
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NOSSA EXPERIÊNCIA PARA VOCÊ
EM DIVERSOS ESPAÇOS
Hotéis e resorts, restaurantes e bares, parques
de diversões, navios de cruzeiro, fitness
centers, spas, cinemas e teatros

ILUMINAÇÃO DE INTERIOR

ILUMINAÇÃO EXTERNA

- Quartos de hotel

- Estacionamentos

- Restaurantes e bares

- Fachadas

- Lobbies e corredores

- Áreas de passagem

- Salas de conferência
e escritórios
- Banheiros
- Iluminação de segurança

e instalações ao ar livre

LEDVANCE | A ILUMINAÇÃO PARA HOSPITALIDADE

LUZ DECORATIVA E DE DESTAQUE
PARA PROPORCIONAR O CLIMA IDEAL
PARA O SEU AMBIENTE
Com experiência profissional de longa data na iluminação de hotéis
e restaurantes, a LEDVANCE oferece um amplo portfólio de produtos
e um planejamento específico para iluminar os diversos ambientes do
setor de hospitalidade - perfeitamente adequado às necessidades de
seus convidados e funcionários.
—— Luminárias LED: Spotlights, downlights, luminárias de parede
e teto, pendentes, luminárias para uso externo e muito mais para
o perfeito design da iluminação de hospitalidade.
—— Lâmpadas LED: Lâmpadas decorativas de filamento LED,
lâmpadas LED vintage, lâmpadas dimerizáveis, lâmpadas coloridas
RGB e branco dinâmico, lâmpadas inteligentes controladas por
smartphones e tablets, e por comando de voz, lâmpadas tubos LED
e muitas outras para favorecer a luz ambiente.
—— Fitas LED e drivers: Soluções de iluminação ainda mais flexíveis
para ambientes e iluminação geral
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LEDVANCE | QUARTOS DE HOTEL

NO QUARTO DO HOTEL:
ILUMINAÇÃO PARA RELAXAR
Os quartos devem irradiar uma atmosfera de relaxamento. Uma boa iluminação estrutura o quarto,
realça o design e promove conforto e bem estar ao hóspede.

ILUMINAÇÃO

1e4

ACONCHEGANTE
ILUMINAÇÃO INDIRETA
As fitas LED iluminam
suavemente a sala, criando
uma atmosfera acolhedora.

FUNÇÕES INTELIGENTES
As lâmpadas LEDVANCE
SMART+ garantem luz colorida
e controle da iluminação branco
quente e frio, além de permitir
a dimerização. Dessa forma
o ambiente poderá se tornar
mais apropriado para a luz de
leitura ou trabalho, mais fria, ou
ainda, acolhedora e confortável,
mais quente, para relaxar.
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Lâmpadas LED spot
dimerizáveis garantem a
intensidade de luz na medida
exata às necessidades dos
hóspedes.
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AMBIENTE AGRADÁVEL
- Luz como um fator de
bem-estar para os hóspedes
- Combinação equilibrada da
iluminação geral do ambiente
e luz de destaque
- Iluminação multifuncional
para diferentes propósitos:
trabalhar, ler, relaxar e dormir
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UMA EXPERIÊNCIA
CONFORTÁVEL- SOLUÇÕES
DE ILUMINAÇÃO LEDVANCE
1 LED SPOT
Funcional e flexível: com as luminárias
de embutir tipo spot você pode iluminar
e ressaltar o design do quarto do hotel.
2 LÂMPADAS / LUMINÁRIAS LED VINTAGE
Vintage e sutil: design retrô de alta qualidade
atrelado à tecnologia LED, crie um cenário
de personalidade.
3 FITAS LED PRIME FLEX
Design de iluminação criativo que se molda |a
qualquer forma: as fitas LED são integradas à
arquitetura e conferem uma iluminação homogênea ao espaço.

Design de iluminação multifacetada no quarto do hotel: iluminação indireta sobre a cama,
complementado por lâmpadas de cabeceira dimerizáveis para leitura; luz brilhante para

4 LÂMPADAS DE LED COM FUNÇÕES ESPECIAIS

trabalhar sobre a mesa.

Controle a intensidade de luz das lâmpadas
para criar um ambiente ainda mais acolhedor.

Banheiro: a solução de
iluminação com fitas LED
integradas ao teto cria uma
iluminação de fundo
brilhante no banheiro.

1

2

Sala de estar:
iluminação indireta
com detalhes sutis
para descontrair
e relaxar.

LEDVANCE
SPOTLIGHT
3

Fita LED PRIME
FLEX

OSRAM
Vintage 1906
2

Luminárias
PENDULUM

4

Lâmpadas OSRAM
PAR 16 Glass

Quarto: luminárias pendentes e lâmpadas LED - ambiente aconchegante
proporcionado através de uma combinação de luz difusa e de destaque.
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LEDVANCE | RESTAURANTES

NO RESTAURANTE:
LUZ PARA TE SATISFAZER
A luz é a chave para criar a atmosfera adequada, seja em um restaurante cinco estrelas ou em um bar
moderno. A iluminação suave e acentuada nas mesas confere um ar intimista ao espaço, enquanto os
contrastes de claro e escuro ajudam a criar um conceito espacial do entorno muito atraente. Áreas de
passagem, áreas de serviço e outros locais de atividades são considerados zonas de alta funcionalidade,
portanto devem ser bem iluminados.

CENOGRAFIA

LUZ DE DESTAQUE
Luminárias LED do tipo
spot com foco ajustável
são direcionadas às
paredes para fornecer iluminação indireta na sala.

ILUMINAÇÃO AMBIENTE E ALTA
FUNCIONALIDADE
- A luz integra o conceito do restaurante
como um fator de design.
- A iluminação adequada nas áreas de
passagem ajuda a garantir um serviço
de mesa confiável.
- Combinação equilibrada entre iluminação
geral e de destaque.
- Efeito para abrir o apetite: lâmpadas
com excelente reprodução de cores.
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- Iluminação de destaque flexível
para as mesas, proporcionadas
pelos trilhos de LED
- Intercale luz e sombra usando
lâmpadas de diferentes aberturas
de facho e níveis de iluminação

L

Áreas de lounge e bar: tudo se resume a uma combinação de técnicas: iluminação ambiente com

A iluminação indireta na sanca pode ser usada para modelar

fitas LED, luminárias tipo pendente decoram o ambiente, e spots de LED realçam as paredes.

sutilmente a arquitetura da sala.

SOLUÇÕES DE ILUMINAÇÃO
LEDVANCE
1 FOCOLUM QUADRADO E REDONDO
Embutidos de LED tipo spot, disponíveis
nas versões quadrado e redondo.

DOWNLIGHT LED
Uma escolha inteligente: estilo minimalista que
confere uma grande flexibilidade no design de
iluminação.

1

FOCOLUM

2

3 ILUMINAÇÃO DE PRECISÃO
Linha de trilhos TRACKLIGHT com spots para
lâmpadas PAR 16, 20 ou 30, AR70 e AR111,
com acabamento branco e preto. Os spots
podem ser posicionados livremente ao longo
do trilho para a luz de destaque em bares
e restaurantes.
4 EDIÇÃO OSRAM VINTAGE 1906
Retrô é moderno: tecnologia LED inovadora luz bonita, design elegante e inúmeros formatos
clássicos.

2

DOWNLIGHT
3

TRACKLIGHT

Uma iluminação atraente e decorativa combina
perfeitamente com o design de interiores.

4

OSRAM
VINTAGE 1906
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LEDVANCE | LOBBIES – LOBBIES - RECEPÇÃO

NO SAGUÃO:
LUZ ACOLHEDORA
ILUMINAÇÃO PARA GUIAR
O CAMINHO
- Luzes diferentes para diferentes
espaços
- Destacar as zonas de
comunicação como balcões de
recepção e áreas de espera

As áreas de recepção e os foyers devem ser realçados através da
luz, porque geralmente são os primeiros lugares que os hóspedes
veem. Combine diferentes tipos de iluminação para criar um bom
efeito de luz. Lembre-se também de que a luz deve ser usada para
guiar os hóspedes para onde eles querem ir.

1

2

MULTIPLE SPOT

DOWNLIGHT
COMFORT

A LUZ COMO FATOR DE SEGURANÇA
- Iluminação adequada para os degraus
- Controle de iluminação (luz brilhante
somente onde seja necessário)

3

4

SPOTLIGHT

FITAS LED PRIME
FLEX

ORIENTAÇÃO E CENOGRAFIA:
SOLUÇÕES DE ILUMINAÇÃO LEDVANCE
Uma composição atraente: luz de fundo, luz de
destaque, iluminação direta e indireta extraordinariamente discreta.

1 ILUMINAÇÃO GERAL E DE DESTAQUE MESMO
EM LOBBIES COM PÉ DIREITO ELEVADO
Spots múltiplos com foco de luz ajustável e luz de
alta intensidade (versões de 1, 2 ou 3 lâmpadas).
2 ALTO CONFORTO VISUAL NA RECEPÇÃO
DOWNLIGHT COMFORT com pouco brilho e temperatura
de cor branca clara - ajustável de quente a frio.
3 FLEXÍVEL E ADAPTÁVEL
SPOTLIGHT para iluminação do lobby, com foco
totalmente ajustável.

Luz para enfatizar: os spots destacam o balcão
da recepção, enquanto as fitas LED no teto
tornam a área convidativa.
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4 ILUMINAÇÃO INDIRETA E DIRETA DO CONTORNO
As fitas LED fornecem uma iluminação discreta ou acentuada
em toda a sala - dependendo do fluxo luminoso.

LEDVANCE | SALAS DE CONFERÊNCIAS

SALAS DE CONFERÊNCIAS:
ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL
Aqui é necessário flexibilidade: diferentes tipos de luminárias, diversas temperaturas de cor,
luz direta e indireta em combinação com um sistema de controle de iluminação podem cobrir
uma ampla variedade de situações e atividades de reunião.

DESTACANDO A NOSSA
ESPECIALIDADE - SOLUÇÕES
DE ILUMINAÇÃO LEDVANCE
1 LUZ DE TRABALHO
Luminárias do tipo pendente de design e tecnologia de iluminação de ponta: luz direta e
indireta para otimizar a iluminação nas mesas
de conferência.

ILUMINAÇÃO GERAL
Totalmente focado na tarefa em questão:
downlights com ampla abertura de facho fornecem luz muito brilhante e uniforme.
2

ATENÇÃO E BEM-ESTAR
- A luz direta das luminárias
pendentes suporta o trabalho
focado na mesa de conferência
- A luz indireta contribui para
uma atmosfera agradável

3 ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE
Design moderno e efeito de iluminação atraente:
os spots com foco ajustável conferem detalhes
especiais e realçam a arquitetura da sala.
4 ILUMINAÇÃO DE TETO
Painéis LED com controle de ofuscamento
oferecem alto conforto visual para o uso de
laptops e PCs em reuniões.

ILUMINAÇÃO AJUSTÁVEL
- As luminárias com foco de luz
ajustável fornecem iluminação
focada e permitem um design
flexível da sala

1

LINEAR-PENDANT
3

A iluminação brilhante e uniforme

SPOTLIGHT

2

DOWNLIGHT
4

PANEL

na sala de conferências através
de fitas LED ou painéis de LED
contribui para o aumento da
concentração nas reuniões.
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LEDVANCE | DEMAIS ÁREAS

DEMAIS ÁREAS: A FUNÇÃO
ENCONTRA O DESIGN
As áreas auxiliares como corredores, elevadores e estacionamentos exigem uma iluminação brilhante
e funcional, que combina de maneira elegante com o design geral do ambiente - porque os hóspedes
sempre devem se sentir confortáveis.

ESTÉTICA E
PRATICIDADE
Atmosfera
agradável,
orientação
DESTAQUES FUNCIONAIS

ideal, design

A iluminação baseada em tarefas

de iluminação

fornece orientação e ao mesmo

atraente.

tempo destaca o ambiente

1

DOWNLIGHT

ILUMINAÇÃO ATRAENTE ORIENTA
O CAMINHO

DAMP PROOF LED

1 CORREDORES E ELEVADORES
O equilíbrio certo entre iluminação brilhante
e de destaque indica o caminho e torna os
tempos de espera mais agradáveis.
2 ESTACIONAMENTOS
O design da iluminação, quanto mais brilhante e
uniforme, sem zonas escuras, facilita a orientação
e, acima de tudo, confere ao espaço uma maior
sensação de segurança.

APLIQUE
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3 ÁREAS AO AR LIVRE E DE BEM-ESTAR
Essas áreas devem estar suficientemente
iluminadas, especialmente durante o uso noturno;
mas eles também oferecem o potencial ideal para
a iluminação cenográfica da vegetação e de
fachadas.

LEDVANCE | ESTUDO DE CASO

DESIGN DE INTERIORES COM
A MODERNA TECNOLOGIA LED
Apresentamos a seguir o estudo de caso do Hotel Radisson Blu, em Frankfurt,
nas suítes "Modern Serenity" e "Classic Monochrome". A solução de iluminação
desses espaços apresenta um conceito sofisticado de design de interiores.

LEDVANCE SPOT

NOSSA EXPERIÊNCIA –
Orientado a resultados
Mais de 100 anos de experiência
no setor garantem um know-how
inovador.
E projetos de iluminação
renomados aumentarão nossa
experiência prática no futuro.

NOSSO SERVIÇO –

Refletores de LED como iluminação
de destaque em branco quente em
todas as áreas.

VINTAGE EDIÇÃO 1906

Iluminação elegante e com estilo –
pendentes LEDVANCE PENDULUM
instalados como iluminação de
espelho, com lâmpadas LED Vintage
OSRAM em formato Globe.

Global, competente,
orientado a projetos
- Design inteligente de
iluminação com luminárias
LEDVANCE, uso do software
DIALux
- Equipe de projetos oferece
suporte para a implementação
de uma solução luminotécnica
- Rede internacional de vendas
para contatos em todo o mundo.

FITAS LED

Iluminação da sanca com fitas
flexíveis de LED - luz indireta
agradável para criar uma atmosfera
acolhedora.
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SOBRE LEDVANCE
Com escritórios em mais de 50 países e atividades
comerciais em mais de 140 países, a LEDVANCE é
um dos principais fornecedores de iluminação geral
do mundo para usuários profissionais e consumidores
finais. Tendo surgido do negócio de iluminação geral
da OSRAM GmbH, a LEDVANCE oferece uma ampla
variedade de luminárias LED para diversas áreas de
residências e prédios inteligentes, um dos maiores
portfólios de lâmpadas LED do setor, bem como
lâmpadas tradicionais.

LEDVANCE Brasil
Alameda Araguaia, 2104
12° andar, Conj. 1201/1204
Barueri/SP
CEP: 06455-000
SAC: 0800 55 7084
sac@ledvance.com
ledvance.com.br
@ledvancebr
facebook.com/ledvancebrasil

Licenciado a utilizar a marca OSRAM
para lâmpadas em iluminação geral

LEDVANCE.COM.BR

