simple solutions

LIGHTS

LED

DESIGN: E versatilidade. O braço estreito,
a cabeça e a base dâo ao candeeiro Magic
uma elegância natural que todos gostam
de imediato. Os seus movimentos são de
perfeita fluidez e permitem uma grande
variedade: tripla articulação do braço, girando
a 360º na base e cabeça rotativa em todas as
direcções. «É simplesmente perfeito»
CONFORTO VISUAL: E poupança energética. Magic
está equipado com LED da última geração, durando
40 anos e providenciando uma luz poderosa a um
consumo energético muito baixo. Equipado com
lentes, o LED opera numa excellente difusão da luz
no ambiente de trabalho, evitando qualquer cansaço
visual. INTELIGENTE: Equipado com todas as opções:
Interruptor táctil para regulação da intensidade da luz.
Memorização do ajuste de intensidade. Desliga-se ao final
de 5 horas sem utilização: sem consumo desnecessário.

MAGIC
LED - 5,6W
520 LUMENS
GARANTIA: 5 ANOS
COR: PRETO
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110x110

300 - 500

410

INTERRUPTOR TÁTIL REGULAÇÃO: Na cabeça.
Regulaçao intensidade de luz e memorizar ajustável
MOVIMENTOS: Braço com articulação tripla,
girando a 360º na base.
Cabeça rotativa em todas as direcções.
MATERIAL: Cabeça e base em ABS,
braço em aluminio reciclável.

410

180x180
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LED

ECO-DESIGN: *Impacto reduzido no decurso
ciclo de vida: Nas fases de desenvolvimento
e fim de vida: Folia é feito de aluminio
reciclavel (braço e parte superior da cabeça)
e partes plásticas (parte inferior da cabeça
e base) produzido por mais de 80º materiais
reciclados.* Na fase de utilização: Consumo
energético muito baixo porque está equipado
com LED com uma durabilidade de 40 anos.
INTELIGENTE: Tecnologia e ergonomia. Folia
está equipado com muitas opções de última
tecnologia, permitindo um fácil manuseamento do candeeiro e permitindo qualquer
pessoa de ajustar a luz conforme as suas
necessidades. Difunde uma leve luz quente
e assimétrica para uma visualização de
conforto ideal. DESIGN: Gracioso e etéreo
As suas linhas graciosas e etéreas conferem
lhe grande encanto. Traz um toque de leveza
á secretária.

FOLIA
320 - 620

580

120X90

150X180
LED - 5,6W
520 LUMENS

GARANTIA: 5 ANOS
COR: PRETO

INTERRUPTOR REGULAÇÃO TÁTIL: Regulação da intensidade da luz e
memorização da intensidade ajustável.
MOVIMENTOS: 2 articulações: cabeça e braço inclináveis
MATERIAIS: Braço e parte superior da cabeça: aluminio reciclável.
Base e parte inferior da cabeça: materiais não fósseis reciclados.
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LED

ECONÓMICO: Ulva é um
candeeiro base com um
preço muito atractivo. Tem
um LED integrangrado com
grande poder de luminosidade,
um consumo energia baixo e
uma vida útil de 20 anos.
REGULAÇÃO: Ulva oferece 4 níveis
de intensidade de luz, permitindo o
seu ajuste ao longo do dia por qualquer
pessoa de acordo com as necessidades.
Tem um regulador de intensidade táctil
situado na sua base. DIFUSÃO: O LED está
equipado com uma lente para uma melhor
difusão da luz.

120

530

20

ULVA

Ø180
LED - 5,5W
400 LUMENS
GARANTIA: 1 ANO
COR: ALUMÍNIO E PRETO
INTERRUPTOR REGULAÇÃO TÁTIL:
Na base / regulação: 4 intensidades
MOVIMENTOS: O braço gira na base.
MATERIAIS: Plástico e braço em alumínio reciclavél.
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ERGONOMIA: Conforto visual
URBAN oferece uma iluminação
assimétrica, graças ao reflector
mylar situado na cabeça: todos os
encadeamentos, possível origem de
dores de cabeça e cansaço dos olhos,
são eliminados. Óptimo conforto visual
para um consumo de energia limitado.
ECONÓMICO: Eficiência energética e longa
durabilidade. URBAN está equipado com um
tubo 11W de popança energia e um balastro
electronico permitindo poupar 30% energia e
aumentar a durabilidade do tubo em 25%,
equipado com um balastro ferromagnético
standard. Iluminação instantânea sem oscilação.
Luz quente muito agradável. DESIGN: Fruto duma
colaboração francesa. Design feito em França (Agência
FEESH). O braço simples do candeeiro URBAN está
equipado com um alto e baixo dupla articulação
permitindo um ajuste óptimo do produto. Braço reclinável
e rotativo a 360º na base. Cabeça ajustável. Interruptor de fácil
acesso localizado por trás da cabeça. Pequena base redonda.
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300

1 FLUORESCENTE TUBO
11W 2G7
900 Lumens
GARANTIA: 3 ANOS
COR: PRETO

470

FLUORESCENTE

URBAN
Ø197

INTERRUPTOR: Atrás da cabeça: Ligar/Desligar
MOVIMENTOS: Braço reclinável / rotação 360º
Cabeça ajustável.
MATERIAIS: ABS/PP. Braço feito em aluminio
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ERGONOMIA: Conforto visual. Tertio oferece
uma iluminação assimétrica, graças ao difusor
anti-reflexo assimétrico e um reflector mylar
situado na cabeça: o encadeamento que provoca
dores de cabeça e cansaço dos olhos são
evitados. Conforto visual óptimo. ECONÓMICO:
Baixo consumo de energia e longa durabilidade.
Tertio está equipado com um balastro electronico
permitindo poupar 30% de energia e aumentando
o tenpo de vida do tubo em 25% equipado com
um balastro magnético standard. Iluminação
instantânea sem oscilação. DESIGN: Braço duplo
articulado. Candeeiro de linhas dinâmicas e
elegantes. O braço do candeeiro Tertio é equipado
com uma baixa e alta dupla articulação com
parafuso de aperto, permitindo um óptimo
ajuste. O interruptor está localizado lateralmente
na cabeça permitindo um fácil acesso.
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480

160 - 520

INTERRUPTOR: Na cabeça; Ligar/Desligar
MOVIMENTOS: Braço reclinável. Cabeça reclinável
MATERIAIS: ABS reciclado. Fibra vidro
reforçada ABS Mylar

330x65

100

1 FLUORESCENTE TUBO
11W 2G7
900 LUMENS
GARANTIA: 3 ANOS
COR: PRETO

200x200

FLUORESCENTE

TERTIO
11

FLUORESCENTE

ZOOM
500

PRECISÃO: Para tarefas meticulosas. ZOOM é
um candeeiro com lupa necessário para
qualquer actividade que requer alta precisão
como fabrico de relógios, microelectronica,
dermatologia, proteses dentárias, manicure
e todo o tipo de tarefas meticulosas no
escritório ou em casa. Equipado com uma lente
de 3 dioptrias (x1,75) sem distorção nos lados.
Outras opções de lupa (4,5 e 8 dioptrias).
LUMINOSIDADE: Ilumiação económica e de
qualidade. ZOOM está equipado com uma
potente 22W florescente circular que difunde uma luz branca ideal para realçar os
pormenores. O balastro electronico integrado
na cabeça reduz significativamente o consumo
de energia poupando dinheiro num curto
espaço de tempo. ERGONOMIA: Desenho
elegante. Candeeiro técnico com duplo braço
articulado de mola equilibrada. A cabeça
ajustável de fácil manuseamento. Interruptor
na cabeça de acesso fácil. Protecção contra o
pó integrada. Fornecido com abraçadeira.

PRECISÃO: Para trabalho meticuloso MINI ZOOM foi
criado para facilitar a actividade diária de
profissionais e de pessoas a exercerem actividades
que requerem atenção e precisão. Este candeeiro
de lupa está equipado com uma lente Ø 9,5 cms com
3 dioptrias (x1,75), sem deformação nos lados e
uma lente de topo de 12 dioptrias (x7) para um zoom
perfeito. LUMINOSIDADE: Económica e de qualidade
MINI ZOOM é fornecido com uma florescente 12W
circular difundindo uma luz fria ideal para realçar os detalhes. O balastro electronico integrado
na base reduz significativamente o consumo de
energia por forma a poupar dinheiro em pouco
tempo. ERGONOMIA: Design cuidado.Este compacto
candeeiro técnico de linhas curvas e suaves tem
um duplo braço articulado ajustável com uma
esfera na cabeça. È de fácil manuseamento.
Interruptor na base de fácil acesso. Uma válvula
contra o pó integrada.

FLUORESCENTE

MINI ZOOM
300

500

Ø155

max.
65

200

1 FLUORESCENTE CIRCULAR
12W T4 G1Q
800 LUMENS

GARANTIA: 1 ANO
COR: BRANCO

INTERRUPTOR: Na cabeça
MOVIMENTOS: Braço duplo articulado e rotativo
Cabeça ajustável
MATERIAIS: Aço, acabamento epoxy
ABS, lente em vidro
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1 FLUORESCENTE CIRCULAR
12W T4 G1Q
850 LUMENS

GARANTIA: 1 ANO
COR: BRANCO

INTERRUPTOR: Na Base
MOVIMENTOS: Braço ajustável
Cabeça ajustável em todas as direcções
MATERIAIS: ABS, lente em vidro
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LUMINOSIDADE: Económico e eficiente.
MAMBO é fornecido com um tubo florescente
11W tomada G23. Consumo de energia baixo
comparado com consumível de halogénio.
Ballastro integrado directamente no braço
do candeeiro. Duração de vida cerca de
6000 horas. Luz económica e de qualidade.
DESIGN: Braço duplo. Graças ao seu duplo braço
articulado e reclinável, o candeeiro MAMBO
pode mover-se em todas as direcções: grande
flexibilidade de ajuste. Cabeça ajustável graças
a uma esfera. Manuseamento intuitivo e fluidez
de movimentos. O interruptor LIGAR/DESLIGAR
localiza-se na cabeça para um acesso fácil.
BENEFÍCIOS DO PRODUTO: Acabamento
agradável. MAMBO é fornecido com um conjunto
de mecanismos de fixação incluindo uma
base e uma abraçadeira universal.
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310x80
610

FLUORESCENTE

MAMBO
200
INTERRUPTOR: Na cabeça: Ligar/Desligar
MOVIMENTOS: Braço articulado
Ajustável em todas as direcções
Cabeça ajustável e reclinável
MATERIAIS: Polipropileno
Metal pintado
Abraçadeira plástica

1 FLUORESCENTE TUBO
11W 2G7
870 LUMENS
GARANTIA: 1 ANO
COR: PRETO
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LUMINOSIDADE: O poder duma fonte halogénia
A gama FIRST está equipada com um tubo
halogénio de alta eficiência 230W R7S,
difundindo uma poderosa luz quente: atmosfera
amigavel e agradavel. REGULAÇÃO INTENSIDADE:
Fluxo de luz no FIRST ajustavel na força. A luz
superior está equipada com um interruptor
de intensidade situado no fio, de fácil acesso,
permitindo regular a intensidade da luz e o
consumo. Adopte o fluxo de luz de acordo com
as suas necessidades. DESIGN FUNCIONAL E
PENSADO: Linhas sóbrias. O prato superior no
FIRST está equipado com um reflector em
aluminio reciclavel garantindo uma difusão
ideal da luz indirecta. A pequena base garante
a sua estabilidade, mesmo perto de areas
movimentadas. Disponivel em preto. A versão
reclinavel do FIRST Preto permite trazer a luz por
cima do local de trabalho.

FIRST
HALOGÉNIO

Ø280

INTERRUPTOR: REGULAÇÃO NO FIO:
regulador de intensidade
MOVIMENTOS: Prato numa junta esférica: inclinável
Versão articulada: poste superior ajustável
MATERIAIS: Aço, revestido epoxy
Reflector em aluminio reciclado
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Ø250

1600 - 1860

HALOGÉNIO TUBO
230W R7S
5060 LUMENS
GARANTIA: 1 ANO
COR: PRETO

1800

Ø280

Ø335
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RECOMENDADO
PELA MEDICINA
DO TRABALHO

NYMPHEA
O uso do pousa-pés evita dores, câimbras musculares e cansaço
das pernas.
Melhora a postura e circulação ao manter os pés e pernas em
posição elevada.
A Directiva EU 90/270/EEC recomenda para postos de trabalho VDU
que «um pousa-pés deverá estar disponível para qualquer operador
ou utilizador que o desejar.»
Concepcão ergonómica desenvolvida em associação com a Medicina
do Trabalho.
Superfície anti-derrapante.
A plataforma inclinável pode ser ajustada a qualquer ângulo desejado
o que permite a optimização do apoio membros inferiores.
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POUSA-PÉS
DIMENSÕES:
Largura 42cm x Profundidade 32cm
Ajustável em altura de 8 até 20cm
Ajustável em inclinação de 0º até 20º
MATERIAL: Estrutura em duas cores ABS,
pousa pés em PVC antideslizante
GARANTIA: 2 ANOS

INSTINCT
SISTEMA DST (Daylight Saving Time): Alta precisão. O mecanismo do
relógio INSTINCT permite o ajuste automático da mudança horária de
inverno e verão. Não é necessário retirar o relógio para fazer
manualmente, INSTINCT está ajustado automaticamente á hora.
Equipado com movimento de alta precisão quartzo. DATA INTEGRADA:
Opção diversa. Com um diâmetro de 30,5cm INSTINCT é de fácil
leitura. Uma data numérica encontra-se na face e indica: dia/data,
data/mês ou hora/minutos. DESIGN: Sóbrio e fino. Com contornos
dinãmicos em cinza metalizado e grande numeração Arábica, INSTINCT
cabe em qualquer local de trabalho. Equipado com uma segunda mão.
LEITURA PERCEPTÍVEL ATÉ 35 METROS

RELÓGIO

“ Ajuste automático na
mudança de hora
= menos manutenção”
MATERIAIS: Rebordo: plástico.
Protecção rebordo: Vidro
Pilha 1 x AA 1,5V (não incluída)
Consumo médio: 0,14 mA
GARANTIA: 2 ANOS
COR: ALUMÍNIO
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