
As lâmpadas são embutidas.
   Em iluminação principal: focos no teto em duas filas 
paralelas em vez de um longo eixo central.
   Em complemento: focos ou réguas debaixo dos 
móveis para iluminar a bancada.

Cozinha

Quarto

Zonas de passagem

Casa de banho

Sala de estar

Quarto de criança
As crianças brincam muito no chão e a luz deve 
chegar até eles.
   Em iluminação principal: uma iluminação 
indireta para eliminar as zonas de sombra na 
divisão.
   Em complemento: uma iluminação funcional à 
volta da cama e da secretária, de preferência 
fixa (focos orientáveis...) em vez de pousada 
para evitar as quedas.

A iluminação deve ser calorosa mas 
ao mesmo tempo focada.
   Em iluminação principal: aplique, 
suspensão ou candeeiro de pé. 
   Em complemento: candeeiros de 
cabeceira ou lâmpadas de leitura.
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Iluminar divisão por divisão

Uma iluminação indireta deve ser 
privilegiada. 
   A escada: dois apliques, na parte 
inferior e superior da escada, e leds 
embutidos nos degraus. 
   O corredor: candeeiro de teto, 
suspensão ou focos embutidos.

A iluminação é polivalente e diferenciada.
  Em iluminação principal: suspensão ou candela-
bro, aplique ou candeeiro de pé. 
  Em complemento: candeeiros de mesa, lâmpadas 
de leitura…

A iluminação deve associar conforto e segurança 
porque a água e a eletricidade não são compatíveis! 
   Em iluminação principal: focos embutidos, é o 
ideal. 
   Em complemento: apliques, focos ou réguas bem 
distribuídas à volta do espelho iluminam o rosto 
sem ofuscar.

De seguida pode observar duas divisões da casa: sala de estar e casa de banho.



Sala de estar
www.leroymerlin.pt

O fogo da lareira a 
crepitar proporciona 
também calor ao 
ambiente luminoso.

As tiras de LED escondem-se 
atrás dos teto falsos 
(instalação desviada da 
parede e debaixo da 
enfiada de móveis.) 
Desenham caminhos de luz.

A ILUMINAÇÃO DE UMA DIVISÃO

A SALA DE ESTAR

Dois apliques com 
variador contribuem 
para a iluminação geral 
da divisão e põem em 
evidência os quadros.

Um candeeiro de pé curvo 
ilumina eficazmente uma 
grande parte da divisão.

Um candeeiro de mesa 
colocado ao lado da 
televisão permite ver o 
ecrã sem cansar os 
olhos. 



Casa de banho
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Les murs clairs 
participent à l’ambiance 
lumineuse de la pièce en 
ré�échissant la lumière.

Les miroirs lumineux 
éclairent e�cacement 
sans éblouir grâce 
aux tubes �uorescents 
intégrés sur leurs côtés.

O espelho ilumina 
eficazmente sem encandear, 
através das lâmpadas 
florescentes integradas nas 
laterais (direccional e bi 
direccional) 

Por cima de zonas de água 
(banheira ou duche) os spots 
de embutir recomendados 
são os de IP 65.

Uma tira de leds difunde 
uma iluminação indireta 
na divisão 


