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• Ilumina mesmo em dias nublados;

• Filtra os raios UV e IV;

• Não transmite calor ao ambiente;

• Apresenta excelente relação custo benefício;

• Possui índice de reprodução de cores (IRC) de 100%,

  realçando as cores;

• Possui baixo peso próprio, dispensando reforços estruturais;

compatível para áreas com e sem forro;

• Lentes com garantia de 10 anos, contra ressecamento e 

amarelamento;

• Projeto luminotécnico personalizado.

PRINCIPAIS VANTAGENS DO SISTEMA:

Exclusiva Lente Prismática Comfort Lux

Luz visível
transmitida

Luz solar
incidente

Filtra os raios
IV e UV

Luz visível

Luz infravermelha

Luz ultravioleta

DIFERENCIAIS DO 

SISTEMA COMFORT LUX

TELHAS TRANSLÚCIDAS LENTES PRISMÁTICAS

Telhas Translúcidas

• Luz pontual

• Curta durabilidade

• Grande carga térmica

Sistema Comfort Lux

• Iluminação 100% uniforme

• 10 anos de garantia nas lentes

• Iluminação natural com conforto

  térmico

O sistema de iluminação natural faz uso de lentes duplas prismáticas 
que difundem a luz solar de forma homogênea no ambiente interno, 
sem radiação e calor, mantêm a fidelidade de cores e proporciona o 
desligamento das lâmpadas na maior parte do dia.
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Comfort Lux - SD
sem duto

Comfort Lux - CD
com duto
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var

20
38
50

Comfort Lux SD Comfort Lux CD
MODELOS Dimensões (mm) Dimensões (mm)MODELOSPeso Aprox.

(Kg)
Peso Aprox.

(Kg)

2x2
4x4
4x8

a
655

1265
1265

b
655

1265
2485

17
28
43

2x2
4x4
4x8

a
655

1265
1265

b
655

1265
2485

c
582
1192
1192

Observe as tabelas dimensionais abaixo.
Para mais informações, acesse nosso site e solicite um orçamento sem compromisso.

Obs.: pesos aproximados com a estrutura de fixação e sem rufos de arremates.
Pesos para equipamentos Comfort Lux com duto de 1250 mm de comprimento.

Lentes duplas para
retenção de calor,

100% acrílicas.

d
582
1192
2412

Lente Defletora

Painéis refletores

Direcionado para indústrias, centros de distribuição, atacados, supermercados ou 
outras grandes áreas, o sistema de iluminação natural é projetado especificamente 
para cada tipo de negócio. 

Através de um software exclusivo, que leva em consideração além das informações 
construtivas da loja, o comportamento solar nas coordenadas geográficas do 
empreendimento (latitude e longitude). Desta forma, em regiões com menor incidência 
de radiação solar, com número elevado de dias nublados, o projeto é compensado com 
um número maior de lentes por metro quadrado.
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