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Conselhos para a sua iluminação

Todos os nossos conselhos para conceber adequadamente a sua iluminação

Iluminar não é a única vocação da iluminação arti�cial e uma boa e agradável luz não vem de 
uma única fonte.
A combinação vencedora consiste em multiplicar as luminárias: iluminação geral, iluminação 
funcional e iluminação de destaque.

As fontes pontuais
Os candeeiros de mesa, os candeeiros de pé associam-se às iluminações em 
altura. Estas fontes luminosas, bem distribuídas na divisão, permitem aquecer o 
ambiente.

Sabia que: As lâmpadas led e fluorescentes não aquecem: uma noção de 
segurança a não negligenciar quando temos crianças de tenra idade.

Para um conforto ideal e um ambiente convivial, o ideal é instalar vários pontos 
luminosos associando iluminação direta e indireta. 
1. De preferência criados com apliques direcionados para o teto. Obtém assim um 
máximo de luz e a mais natural possível. 
2. Outra solução, os focos embutidos para os quais é necessário criar um teto falso 
de 12 cm no mínimo.
3. Por fim, a suspensão que se adequa melhor às divisões de tamanho médio e 
facilita as tarefas diárias.

Quais são as regras para a sala de estar?
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Muitas vezes privada de luz natural, a casa de 
banho necessita de uma iluminação específica.
 
A ILUMINAÇÃO GERAL
Um candeeiro de teto equipado com lâmpadas 
de halogéneo de muito baixa tensão garante 
um ambiente geral muito natural. Se a sua 
divisão estiver equipada de um teto-falso, 
prefira os focos embutidos. 

A ILUMINAÇÃO FUNCIONAL
Colocar lâmpadas de halogéneo à volta do 
espelho, tipo camarim de artista, porque 
restituem bem a luz natural. Para o espaço 
duche, optar por focos embutidos IP65 alimen-
tados em 12 V.
Em todos os casos, certifique-se de respeitar as 
regras de segurança. Mais informações em 
leroymerlin.pt

Uma casa de banho luminosa

A ILUMINAÇÃO GERAL é proporcionada por um candelabro no centro da divisão.
Para a ILUMINAÇÃO PONTUAL pode escolher entre os candeeiros de mesa ou os 
apliques: coloque-os de preferência de cada lado da cama. Colocados à altura certa, 
permitem ler sem incomodar a pessoa ao lado.
Para uma luz direta orientável, prefira os focos.

Um quarto aconchegante
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A ILUMINAÇÃO GERAL provém do teto 
- quer através de focos embutidos ou em cabos 
- quer por uma ou várias suspensões fixadas acima do balcão.

A ILUMINAÇÃO FUNCIONAL 
A bancada necessita de uma iluminação direta.
- colocar minitubos fluorescentes ou tubos de incandescência dissimulados 
debaixo dos móveis altos.

Cozinha bem iluminada


