Aura Light Turismo
Soluções para turismo, locais de lazer e bem-estar
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A Luz e o turismo

4

Com a evolução do mercado e das necessidades do consumidor a maioria das áreas de negócio vive
uma realidade de concorrência feroz. Isto faz com que o ramo hoteleiro tente cada vez mais revalorizar
os seus produtos e serviços. Tentando conquistar os seus clientes através das mais variadas e inovadoras
ferramentas de marketing aliadas a uma renovação do espaço e imagem que o grupo hoteleiro passa
para os seus clientes..
O setor tem cada vez mais uma necessidade de se reinventar, proporcionando novas experiências
ao consumidor, criando um produto de valor acrescentado. O consumidor é cada vez mais descritivo e
exigente, procurando uma maior oferta e novas experiências.
Dê ao seu cliente uma experiência única. Para isso, proporcione uma boa iluminação, que através do
brilho, cor, intensidade e contraste, pode criar os mais diversos ambientes e temas, aliciando o retorno
do cliente.
A iluminação num hotel adquire um papel fundamental, através da dinamização de sensações e criação de espaços únicos, particulares, personalizados e confortáveis, não tendo apenas a função de iluminar um espaço mas também criar uma imagem, destacando elementos marcantes e caracterizadores,
valorizando assim o ambiente.
As soluções Aura Light assentam na utilização de uma iluminação eficiente e sustentável, assegurando a qualidade da luz e dos níveis necessários, tendo sempre em consideração o conceito do seu projeto.

O Nosso compromisso

A Aura Light é reconhecida como uma das maiores empresas da Europa na área da Iluminação, distinguindo-se não só pelos seus produtos inovadores e de qualidade, mas também pelos seus serviços,
nomeadamente a sua equipa de projetistas altamente qualificados e a garantia alargada aplicada às
nossas soluções.
Nós podemos ajudá-lo a manter ou até aumentar os níveis de iluminação reduzindo ao mesmo
tempo custos energéticos, operacionais e de manutenção, com a utilização dos nossos sistemas de
iluminação. As nossas soluções de iluminação de longa duração e de grande eficiência energética, em
substituição de sistemas desatualizados, significam economia, mesmo nos espaços em funcionamento
durante toda a semana e com um horário diário de funcionamento alargado.
Estas são as razões porque clientes em todo o mundo confiam nas soluções de iluminação sustentáveis projetadas pela Aura Light. Confie nos melhores produtos e no know-how de uma equipa especializada em projetos de iluminação.
Para nós, o produto não é um objeto de venda, mas sim uma entidade que procuramos, através da
iluminação corretamente projetada, que corresponda às melhores expectativas que o consumidor tem
desse mesmo produto.
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As nossas soluções para turismo garantem
Possibilidade de personalização, de acordo com os objetivos do decisor e alinhadas com o
posicionamento da empresa ou do grupo hoteleiro
Criação de um ambiente agradável e atrativo do ponto de vista do utilizador
Máximo conforto visual para todos os utilizadores
Otimização dos custos de investimento, instalação e manutenção
Eficiência energética das soluções com reduções de energia e CO2, sem sacrificar a qualidade
e conforto
Acompanhamento na fase de projeto e instalação

Soluções com tecnologia Aura Light

O forte compromisso que a Aura Light tem desde há muito tempo com soluções sustentáveis de
iluminação junto de grandes clientes do Ramo Hoteleiro, permite-nos hoje ter uma gama de sistemas
de iluminação de elevada qualidade, versátil, orientada para soluções de longa vida, baixo consumo e
totalmente controláveis, capaz de resolver com qualidade qualquer desafio na iluminação de Hotéis.

Entre as tecnologias aplicadas destacamos

Luminárias de elevada eficiência e garantia de funcionamento alargada
Utilização de refletores e filtros personalizados quando necessário, como filtro UV e filtros de cor
Sistemas de controlo e gestão
Sensores de presença e luminosidade
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Hóteis

As soluções Aura Light para Hotéis são vistas como um todo havendo uma preocupação elevada
com cada área de intervenção. É necessário ter em atenção que para além do quarto, os hóspedes
vão também desfrutar de todo o ambiente e envolvente do hotel, como áreas de circulação, zonas
de restauração, zonas de bem-estar, áreas comuns e zonas exteriores.
A iluminação para além de ser um elemento essencial na criação de qualquer ambiente é também, como referido, uma ferramenta de marketing e deve ser bem trabalhada. Lembre-se que existem várias tonalidades de branco e jogue com estas possibilidades para tirar o melhor partido do
que tem para oferecer.
O estudo da iluminação natural e artificial deve ser feito ao pormenor, de forma a que as sensações e emoções desejadas se façam sentir. A iluminação permite criar uma identidade no espaço de
forma a torná-lo único e com um elevado conforto e elegância associados.
O principal foco da Aura Light é dar aos seus clientes soluções de iluminação nas quais a conjugação entre uma boa iluminação a nível quantitativo (níveis de iluminação) e qualitativo (conceito)
aliada a uma solução eficiente e sustentável dão origem à satisfação do cliente.
Para tal a Aura Light conta com uma equipa de profissionais altamente especializados que tem
como principal objetivo proporcionar as maiores sensações e emoções, bem como o conforto e
bem-estar do hóspede aquando da sua estadia.
9
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Trigga Lash

qualidade visual excepcional embelezamento e personalidade

Entrada

A primeira impressão que o hóspede tem do hotel é a que determina a sua opinião final. Um
ambiente que impressione à chegada é sempre uma boa oportunidade para criar a melhor impressão possível a um cliente.
A iluminação de um espaço interior é extremamente importante e essencial, contudo a iluminação exterior é a primeira com que o hóspede se depara, assumindo assim um papel de
elevada importância.
A transição entre o exterior e o interior deve ser feita de forma a manter o conforto visual
evitando o encandeamento, através de variações subtis dos níveis de iluminação.
A zona da entrada interior, hall e receção, de um hotel são o primeiro ponto de contato que
o hóspede tem com o hotel, sendo bastante importante proporcionar uma sensação agradável.
Neste caso a iluminação tem um forte caráter decorativo e de hospitalidade, sendo bastante
importante a aliança entre uma iluminação direta, indireta e pontualizada para a identifação
das diferentes áreas.
O cuidado com esta área é essencial, pois uma iluminação excessiva ou incorreta provocará
um mau impacto perante o hóspede e a sua impressão relativamente ao hotel.
A receção deve ser um elemento de destaque na entrada. Não deve ser necessária a procura
por parte do utilizador do local onde se deve dirigir, para tal a receção deve chamar a atenção
e atrair até si o utilizador. Este efeito é conseguido através de uma iluminação acentuada na
zona do balcão e na parede por trás da receção, onde podem ser evidenciados elementos como
o logotipo do hotel.
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“Uma boa iluminação é a sua
melhor aliada para o sucesso.”

Zita

Trigga

Blidspot
The Bright Light
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Vitis & Muso | Qana

performance & flexibilidade

Zonas de circulação

Nestes locais a iluminação serve essencialmente para orientação do
hóspede para o quarto ou para o elevador não tendo de ser necessáriamente equivalente ou igual à que encontramos nas restantes áreas.
Numa zona de circulação pretende-se que pontos essenciais estejam
bem iluminados, como é o caso das portas, números dos quartos, zonas de interseção de corredores, zonas de saída e entrada.No entanto
a iluminação não tem necessáriamente de ser uniforme no solo, pode
ser apenas pontualizada nas áreas de destaque.
Nestas áreas as luzes permanecem acesas por muitas horas o que
representa um elevado consumo energético, que pode ser compensado pela utilização de sensores de presença e sistemas de regulação
de fluxo luminoso. As fontes de luz utilizadas devem ser preferencialmente ser LEDs ou lâmpadas fluorescentes, com uma temperatura de
cor quente 3000ºk, que permitem um maior controlo do consumo, e
consequentemente dos gastos associados, não só em termos económicos na sua fatura da eletricidade, mas também de manutenção.

Alamo

Qana
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Ikus 2211
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Fitas LED Bivio

flexibilidade & costumização diversidade & versatilidade

Quartos

O quarto é o local onde o hóspede procura um ambiente de conforto,
descanso e calma. Para isso é necessária uma iluminação que considera corresponder às suas expetativas, sendo aconselhável a utilização
de um tipo de iluminação quente na ordem dos 2700ºk e os 3000ºk,
com sistemas de controlo que permitam ao usuário adaptar a iluminação às suas necessidades e criar cenários distintos, de um modo
simples e intuítivo.
Os quartos são sobretudo áreas de descanso devendo evitar-se uso
de luminárias com brilhos excessivos, bem como uma luz branca que
se torna demasiado agressiva. Os hóspedes esperam um tratamento
distinto, seja em viagens de negócios seja em viagens de lazer, e é isso
que o hotel deve tentar proporcionar, sendo a iluminação considerada
um ponto fulcral para o bem-estar do hóspede e para o sucesso do
hotel.
Em quartos de hotel o importante não é a quantidade de luz, mas
sim a luz nos sítios corretos, como é o caso da iluminação nas cabeceiras, a iluminação ambiente e a iluminação junto à porta que permite
orientação do hóspede.
O projeto de iluminação neste espaço está essencialmente ligado
ao conceito de arquitetura e interiores, permitindo a criação de um
espaço especial e adequado à imagem do hotel.
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Zhoom

modernidade & realce

Qana

Zhoom

Ditto
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Chicco LED | Charm
versatilidade & elegância

Zonas de restauração

Cada vez mais os hóspedes procuram espaços especiais e que lhes proporcionem novas
experiências. Espaços que representam luxo, cultura, moda, tendências e entretenimento.
Os restaurantes e cafés de hotéis estão muitas vezes associados a estes conceitos, pois
são pensados e estruturados com uma decoração e um design elegante, adquirindo uma
identidade particular que proporciona a vontade por parte do consumidor de ir e estar no
espaço. São ambientes que permitem desfrutar de um bom ambiente associado a uma boa
decoração e gastronomia.
A iluminação do espaço é fundamental para que o utilizador o considere como um espaço
de eleição, pois permite revitalizar todo o ambiente em função das emoções e sensações
que se pretende que o utilizador sinta. Sendo essencialmente uma iluminação decorativa,
não devem ser no entanto descorados nem níveis, nem a qualidade da luz necessária para o
entendimento do espaço. Normalmente, os níveis de iluminação são reduzidos com intuíto
de criar ambientes intimistas, acentuando, por exemplo, as mesas individualmente demarcando-as assim dos diferentes espaços.
Quando falamos, em particular, em cafés ou lounges deve ser pensada uma iluminação
que possibilite criar um ambiente descontraído com conforto visual e que permita ao utilizador relaxar.
As possibilidades são diversas, contudo estas são áreas onde se pode apostar na utilização de cor na iluminação, usando a luz simultaneamente como elemento decorativo e como
elemento do espaço.
No caso de se apostar em luz branca, a temperatura de cor deverá ser quente (2700ºK 3000ºK) de modo a corresponder ás espectativas de um ambiente calmo.

Mova

After 8
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Chicco LED
The Bright Light

Moon | Lunaria
design funcional & inovador
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Áreas de negócio

Existem vários tipos de hotéis, uns mais direcionados ao turismo,
outros mais para os negócios, contudo ambos os casos devem
ter boas salas para organização de reuniões.
No caso dos hotéis mais ligados ao turismo a importância de
boas áreas de negócio advém da necessidade de criar uma boa
oferta para as alturas consideradas de época-baixa no turismo e/
ou fins-de-semana. Sendo esta uma forma de aumentar o valor
acrescentado do hotel. O facto de ter espaços de referência para
este tipo de utilização e ter um maior leque de oferta, torna-o
mais versátil e com uma menor conotação de hotel de turismo
aos olhos deste tipo de utilizador.
No caso dos hotéis mais direcionados para viajantes de
negócios, são fundamentais boas áreas para reuniões e centros
de convenções, que permitam boas condições a todos os
intervenientes. É importante uma iluminação não intrusiva para
os oradores nem para os restantes participantes.
Quer em auditórios quer em salas de reuniões, é importante
haver uma iluminação uniforme que garanta a iluminação
geral, juntamente com iluminação pontualizada que destaque
determinados elementos do espaço, como por exemplo zonas
de projecção, palcos, destaque das paredes de modo a criar
ritmo, ambiência e delimitar o espaço.
A iluminação neste tipo de áreas deve ser versátil e adequada
à utilização prevista de cada sala, como tal sos sistemas de
regulação são extremamnete importantes permitindo destacar
o orador, a apresentação e a plateia.
A definição das áreas e o seu tipo de utilização associado
permite a diferenciação necessária em termos de iluminação,
níveis e quantidade de luz necessária.

2Go
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Lecu

subtiliza & realce

Blidspot
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Fitas LED | Vitis Cover
Funcionalidade em múltiplas situações simplicidade & descrição

Zonas de bem-estar

O consumidor baseia cada vez mais a sua escolha nas experiências que a sua estadia lhe
pode proporcionar bem como o conforto e
bem estar que daí pode advir. Ginásios, saunas, piscinas, tratamentos corporais, salões de
beleza entre outros, são elementos que começam a fazer parte da lista de expectativas dos
hóspedes mais exigentes.
Para atender a estas novas exigências são
cada vez mais criados espaços onde o conceito está bastante vincado, havendo uma
especial atenção à arquitetura e ao design de
interiores. Devem ser proporcionadas ao utilizador experiências únicas.
Spas e termas são duas das experiências
cada vez mais apreciadas não só pelos hóspedes, mas também por consumidores externos
que pretendem usufruir desse tipo de serviços. É cada vez mais comum os serviços que o
hotel disponibiliza nesta área serem um critério para a escolha do hotel. São espaços associados ao conforto, tranquilidade e bem-estar,
que primam na generalidade por uma iluminação subtil e confortável com a possibilidade de regulação de acordo com a experiência
pretendida, onde os níveis de iluminação não
são o fator chave do espaço mas sim a ambiência geral.
Associados a locais de bem-estar estão

Cover

também as zonas de exercício físico e saúde,
onde a iluminação merece especial atenção o
encandeamento do utilizador deve ser evitado. A iluminação deve ser estanque quando
falamos em ambientes considerados húmidos
como piscinas, ou balneários, sendo de referir
que os valores de iluminação devem ser medidos ao nível da água.
Locais dedicados ao exercício físico devem,
por norma, contemplar uma iluminação geral
e sem brilho, confortável e que promova a atividade física das pessoas, devendo para isso
ser uma iluminação regulável de forma a ser
adaptável às várias alturas do dia.
Tal como acontece nas termas, a luz nestes
espaços pode estar associada a fins terapêuticos sendo, em algumas situações, aconselhável a utilização de sistemas RGB, ou sistemas
de regulação que variam o tipo de iluminação
criando novos ambientes.Em salas e cabines
de tratamento é necessário ter em atenção,
que o tipo de iluminação deverá ser confortável e deverá criar toda uma atmosfera associada ao tratamento. A iluminação pensada
deverá preferencialmente ser indireta e regulável, de modo a não ser intrusiva uma vez
que a possibilidade de contacto direto com a
luminária é considerável.

Vitis
The Bright Light
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Vitis

modernidade & criatividade

Zona de serviços

Agave
decoração & funcionalidade

As áreas consideradas de serviços são
essencialmente dedicadas aos trabalhadores do hotel, onde o conforto
visual e uma iluminação artificial adequada é bastante importante.
Para um bom desempenho no trabalho as condições de iluminação
são fundamentais não devendo ser
descoradas em relação às restantes
áreas.
Uma boa iluminação fará aumentar
a produtividade bem como a motivação e concentração dos funcionários.
Para zonas de trabalho são aconcelhadas luminárias eficientes e com
um bom rendimento. Deve ser dada
preferência a fontes de luz fluorescentes e com uma temperatura de cor
a rondar os 4000k.
Em situações de iluminação natural e artificial é aconselhável o uso de
sistemas de regulação aliados a sensores de luz que permitam variações
na iluminação ao longo do dia mentendo constantes os níveis de iluminação ideais.

Vitis

CRX150
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Zita

carácter & elegância
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Enoturismo

A cultura do vinho está cada vez mais presente nas rotas turísticas. Adegas de renome e locais de culto
do vinho estão a tornar-se verdadeiros paradigmas de renovação e inovação.
As adegas começam a dar importância ao que o turismo pode oferecer, fazendo assim a remodelação dos seus espaços, tornando-os acolhedores, modernos e únicos, organizando visitas guiadas e
provas de vinhos selecionados.
Sendo tradicionalmente um local de visita demorada, a iluminação deve ter níveis mais baixos através de projetores de acentuação que evitem reflexões indesejadas sobre o vinho. Deve também haver
o cuidado de limitar o máximo de carga térmica sobre os vinhos de modo a não alterar as suas propriedades, aconcelha-se uma temperatura de cor quente que ronde os 3000º K.
Os vinhos devem ser guardados em locais de baixa temperatura e a iluminação não deve contribuir
para a degradação do produto, por alteração da cor e aroma do mesmo. Naturalmente o vinho tem
tendência a “preferir” locais de luminosidade reduzida, por isso a forma de iluminar deve ter como principal objetivo destacar um produto premium, tendo no entanto, em atenção a necessidade de leitura
dos rótulos.
Nas salas de processamento e tratamento, a solução deve ter em conta a facilidade de manutenção
e o baixo impacto para não alterar as características higrotérmicas da sala. A conservação do vinho é
um ponto de extrema importância e a iluminação não deverá nunca contribuir para que esse processo
seja dificultado.
Em alguns espaços a iluminação deve ser usada como forma de realce de elementos decorativos
típicos de uma adega, onde se procura realçar a textura de materiais como a madeira das pipas e a
arquitectura do espaço, normalmente preenchido de abódadas e arcos no caso de adegas antigas,
criando assim ambientes que transmitem uma história.

Lash

Trigga

Izar N
The Bright Light
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Liana

design inovador & elevada proteção

Iluminação exterior

A iluminação exterior tem uma elevada capacidade de potenciar o hotel, não só com a iluminação
de áreas de circulação exteriores como das fachadas. uma boa iluminação tem ainda a capacidade de
definir a personalidade de um hotel, e quando pensada para tal assume um marco na envolvência permitindo a identificação do hotel a uma distância considerável.
A criação de um ambiente exterior distinto e único tem a capacidade de atrair o utilizador elevando
o valor acrescentado do espaço para o mesmo.
A iluminação de jardins e zonas de circulação permite a criação de ambientes intimistas, distintos,
confortáveis e seguros aos olhos do utilizador, enquanto um espaço exterior mal iluminado causa desconfiança e insegurança.
Uma boa iluminação consegue superar a utilização de sinalética em excesso.
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Citi LED

Quadro

elegância & segurança

modernidade & criatividade

Boleto

Juno

Tuber
The Bright Light
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Juncus

elegância & funcionalidade

Parques de estacionamento

A iluminação exterior e interior, de parques de estacionamento,
deve estar intimamente ligada à imagem do hotel garantindo a
segurança de circulação, facilidade de estacionamento e rápida
orientação à entrada do hotel bem como a rápida identificação
do veículo à saída. A temperatura de cor deve ser ajustada ao
layout do hotel sendo um complemente muito importante de
um todo.
A iluminação de parques de exterior deve ser feita com colunas decorativas de baixa ou média altura (4/6 metros), com
sistemas de proteção ou dissuador de toques acidentais. As luminárias utilizadas devem estar equipadas preferencialmente
com óticas que permitam distribuição de 360 ou 180 graus.
A iluminação exterior de um hotel deve ser pensada com cuidado semelhante às restante áreas, pois a sua importância não
é de menor valor, devem ser consideradas luminárias ideais e
ter preferencialmente uma preocupação estética.
Deverão ser incluídos sistemas de regulação de fluxo centralizados ou ponto a ponto de modo a permitir um maior controlo
da iluminação.
Soluções solares são também uma opção cada vez mais eficiente e sustentável.
Nos parques interiores, a iluminação deve proporcionar condições à circulação de veículos e pessoas em todo o recinto e a
rápida identificação de entradas e saídas do parque. As entradas no hotel pelo parque devem ser facilmente identificáveis e
a iluminação deve garantir uma cómoda transição de um ambiente para outro.

Olmo

Merkur
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Juncus
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Sistemas de regulação
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Atualmente, a energia elétrica consumida em iluminação representa um volume substancial no
consumo global.
Através de sistemas de regulação de iluminação
mais ou menos complexos consegue-se reduzir
custos de energia e manutenção, mantendo o
conforto dos utilizadores.
Este conforto traduz-se na criação de ambientes
e adequação da iluminação à função a desempenhar, contribuindo para a racionalização da energia sem negligenciar a segurança deste em aspetos quantitativos e qualitativos da iluminação.
Os sistemas de regulação devem ser intuitivos e de fácil percepção, devem ainda permitir a criação de um número indeterminável de
cenários, o que irá contribuir para uma maior
flexibilidade do controlo da iluminação. Da
variada gama de sistemas de regulação mais
complexos, mas de uso intuitivo, destaca-se o
sistema e-DIN, que possibilita controlar a iluminação de um espaço de modo mais criativo
e dinâmico através de um pequeno painel ou à
distância através da internet, do telemóvel ou
outras tecnologias atuais.
Apostando em sistemas de regulação, aposta-se na gestão de energia, no conforto e no
ambiente.

e-DIN system

O mais recente sistema de controlo de iluminação
modular de fácil instalação e programação com
painéis de controlo modernos e minimalistas. Permite ao utilizador misturar configuração de cenas,
controlar circuitos e comandos globais para atender às preferências individuais.

A iluminação de emergência é sempre algo que
deve ser pensado ao projetar um espaço. Esta iluminação está regulamentada, pois deve ter em
consideração a segurança das pessoas que utilizam o espaço, sejam clientes ou colaboradores.
Conheça a nossa gama de luminárias de emergência para interior, e ainda luminárias e balizadores tanto para aplicações interiores como exteriores devido ao seu elevado Índice de Protecção.
Além disso temos soluções de Central de Controlo para iluminação de emergência, tendo também uma entrada para central de incêndios.
Estas soluções permitem um controlo a partir
de um computador local ou remoto. Das principais funções que desempenha podemos destacar:
- Deteção e informação de avarias
- Gestão dos testes de autonomia e dos testes
de funcionamento que devem realizar as luminárias
autónomas, desempenhado esta acção inclusive
quando o PC está desligado,
A central TEV tem ainda a capacidade de realizar
funções de telecomando automaticamente.

Daisalux- BCA28

Iluminação de emergência
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Izar N

Lens CC

Ikus 2211

Sinalização de emergência
Aparelhos muito discretos, onde a informação
que se pretende transmitir ganha destaque. É
ideal como luz de sinalização de emergência
ou como simples sinalética. Variedade pelas
suas formas de aplicar desde suspensão, fixação a parede frontal ou lateral ou fixação ao
tecto.

The Bright Light

Requisitos de iluminação para
espaços turísticos
Na tabela em baixo pode encontrar os requisitos de iluminação estabelecidos pela norma
de iluminação de interiores (EN 12464-1). Estes devem ter em consideração necessidades
de qualidade e conforto visual, oferecendo ao mesmo tempo ambientes confortáveis e
que ajudem na venda do produto.
Em Lux: nível de luminância média
UGR: limite do índice de encandeamento unificado
Ra: índice de reprodução cromática

TIPO DE INTERIOR, TAREFA, ATIVIDADE

Em (lux)

UGR

Uo

Ra

NOTAS

300
75
75
300

25
25
19

0,40
0,40
0,40
0,60

40
40
40
80

1/2

300
500

22
22

0,60
0,60

200
300
500
100
200
150

22
22
19
25
22
25

0,40
0,60
0,60
0,40
0,40
0,40

80
80
80
80
80
80
80
80
80

HÓTEIS E RESTAURANTES
PARQUES DE ESTACIONAMENTO INTERIOR
Rampas de acesso ou saída (de dia)
Zonas de circulação. Rampas de acesso ou saída (de noite)
Zonas de estacionamento
Caixas de pagamento

1/2
1/2/3
4

ZONAS DE CIRCULAÇÃO E ÁREAS COMUNS EM EDIFÍCIOS
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Receção
Cozinhas
Restaurante, Zona Lounge
Restaurantes self-service
Buffet
Salas de conferências
Corredores
Halls de entrada
Escadas

1-Iluminância ao nível do solo
2-Devem reconhecer-se as cores de segurança
3-Um maior valor de iluminância vertical aumenta o reconhecimento das caras e a sensação de segurança
4-Evitar reflexos nas janelas. Impedir o encandeamento proveniente do exterior
5-Deve haver uma zona de transição entre a cozinha e restaurante
6-A iluminação deve ser projetada para criar a atmosfera apropriada
7-A iluminação deve ser regulável
8-Durante o perído noturno são aceites niveis inferiores6-150 lux se existirem veículos no trajeto

5
6
7
8

Informação técnica
Iluminação geral
Iluminação decorativa
Bem-estar
Iluminação de acentuação
Halls, receção e zonas de circulação
Parques de estacionamento
Iluminação exterior
!

iluminação de emergência
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The Bright Light
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Aura Light Portugal, Lda
Av. 29 de Agosto 268B
2705-869 Terrugem

Aura Light Italy S.r.l.
Viale Roma 9a
40021 Castel San Pietro Terme

Tel.
Fax
E-mail
Internet

Tel.
Fax
E-mail
Internet

+351 210 999 344
+351 210 999 327
info@auralight.pt
www.auralight.pt

+39 051 94 81 50
+39 051 94 16 31
info@auralightitalia.it
www.auralightitalia.it

