
SLV RUSTY®

Excecionalmente intemporal.
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A gama RUSTY® da SLV.
Lá fora, é importante trazer a luz para o escuro,  
ser inovador e criar um ambiente de iluminação 
fascinante. Para isso, as luzes exteriores têm  
de convencer, no que diz respeito a qualidade  
e durabilidade, em qualquer ambiente. Ainda melhor, 
pois assim cada unidade de luz RUSTY® torna-se 
mais exclusiva. Descubra peças únicas intemporais 
com um efeito de ferrugem excecional, que permi-
tirá que os seus projetos brilhem sob luz vívida.

PEÇAS ÚNICAS MULTIFACETADAS,
  QUE CONVENCEM 
 COM O SEU BRILHO.

SLV RUSTY® | EXTERIOR
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RUSTY® 40
Poste
Art. n.º: 229020

RUSTY® PATHLIGHT 40
Poste
Art. n.º: 230090

RUSTY® SLOT 50
Poste
Art. n.º: 229410
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Deixe a estética eterna brilhar sob uma nova luz: RUSTY® 
é a gama de luminárias para a área exterior, que convence 
com o seu aspecto de ferrugem. Intemporal e ainda mais  
exclusivo em qualquer ambiente – uma unidade de luz não  
poderia envelhecer mais lindamente.

SLV RUSTY® – SIMPESMENTE INTEMPORAL.  
E INTEMPORALMENTE BOM.

Desperta a atenção de forma única.
O tratamento especial do aço  FeCSi forma  
a patina típica, que protege simultaneamente 
o interior contra a corrosão. Isso funciona 
particularmente bem com madeira, pedra  
natural, betão ou paredes de gesso branco.

Ferrugem em variedade constante.
Luzes animadas em cores quentes com uma 
estrutura de aço: graças às elevadas classes 
de proteção IP, a gama RUSTY® pode ser usada 
numa variedade de áreas exteriores. Com os 
LED apropriados, cada luminária gera uma  
luz atmosférica e economizadora de energia. 
Uma estaca opcional e uma caixa de conexão 
com proteção IP68 garantem que as luminá-
rias de caminho estejam ancoradas no solo. 
Crie cenários de iluminação modernos  
e clássicos ao mesmo tempo – à beira do  
caminho, no terraço ou na parede. 

RUSTY® UP/DOWN
WL, quadrado
Art. n.º: 1004650

RUSTY® UP/DOWN
WL, redondo
Art. n.º: 1004651



6 7

EXTERIOR | SLV RUSTY®

Porque optou pelo RUSTY®?
Eu conhecia o RUSTY® antes mesmo 
de conhecer a SLV. De facto, o RUSTY® 
SQUARE está no jardim da loja  
de materiais de construção, onde  
adquirimos o nosso material para  
a construção da casa. E lá, ele des-
pertou-me imediatamente a atenção, 
devido ao aspecto de ferrugem – 
muito antes da ferrugem passar de 
um caso acidental para uma tendên-
cia de design. Eu achei-o muito  
bonito e extraordinário. Na altura,  
o planeamento do jardim ainda estava 
muito longe, mas eu mantive-o em 
mente. E quando finalmente chegou  
a hora de decidir que candeeiros de 
pé escolher já não era um problema 
para nós.

Então, orientou o planeamento  
da sua iluminação diretamente 
com base no RUSTY®?
Como o RUSTY® já correspondia ao 
nosso gosto pessoal, o estilo combinou 
automaticamente com o planeamento 
e o design. Queríamos trabalhar com 
contrastes quentes desde o início. 
Para nós, tons cremes e amarelos  
foram a primeira coisa a ser determi-
nada, por isso, os tons de terracota 

foram automaticamente escolhidos 
para a delimitação. Portanto, o salto 
para elementos de ferrugem não estava 
longe. No entanto, tínhamos planeado 
originalmente com o RUSTY® SQUARE. 
Na verdade, só adquirimos o RUSTY® 
CONE por orientação dos nossos co-
legas.

Como é que isso aconteceu?
No nosso jardim, os candeeiros de pé 
RUSTY® devem desempenhar diferen-
tes funções. Nos limites do caminho, 
eles devem orientar e conduzir com 
segurança pelo jardim. Junto à espre-
guiçadeira, isso é irrelevante. Aqui eles 
devem contribuir para um ambiente 
aconchegante para terminar a noite 
de maneira descontraída. O RUSTY® 
CONE conferiiu uma luz mais agradá-
vel ao nosso jardim, especialmente 
para esse fim. Mesmo que a decisão 
não tenha sido tão fácil de tomar, 
principalmente porque junto à espre-
guiçadeira o RUSTY® SQUARE  
também pode desenvolver um efeito 
de iluminação muito agradável, mas  
diferente. No entanto, como já temos 
muitos elementos redondos no  
jardim, no final a decisão tomada foi  
o RUSTY® CONE.

Janin Giesemann
Gestora de marketing online, 
Alemanha

SLV RUSTY® – PLANEAR 
DESTAQUES EXCECIONAIS 
COM EFICIÊNCIA.
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Planeamento que causa 
impacto.
A nossa equipa de especialistas 
terá prazer em ajudá-lo no 
planeamento da sua iluminação. 
Aguardamos o seu contacto:  
slv.com 

Então, a iluminação de outros  
fabricantes estava fora de ques-
tão para si?
Apenas ouvimos coisas positivas  
sobre a qualidade das luminárias  
SLV no nosso ambiente circundante. 
Por exemplo, os nossos vizinhos têm  
o RUSTY® SLOT na lagoa do jardim 
há mais de 10 anos e continuam  
satisfeitos. E acima de tudo, não se 
consegue ver isso no candeeiro.  
Não poderíamos ter relatos de expe-
riências melhores. Então, porquê  
escolher outra alternativa? De segui-
da, serão instalados os candeeiros de  
parede na área exterior e, neste caso, 
também será definitivamente um  
produto SLV. Talvez o RUSTY® nova-
mente, porque agora está disponível  
como uma variante UP / DOWN para  
a parede.

De que material são as luminárias  
SLV RUSTY® ? 
De aço FeCSi especialmente tratado.

Como surge o revestimento de ferrugem?
A ferrugem é causada por corrosão natural.

A luminária continua a enferrujar? 
Isso influencia a vida útil do material?
A ferrugem natural une-se apenas ao  
aço FeCSi, nunca ocorre a ferrugem total.  
É garantida uma longa durabilidade.

As luminárias diferem nas cores?
Devido ao processo de ferrugem natural,  
cada luminária é única.

SLV RUSTY® | EXTERIOR

RUSTY® CONE 40
Poste
Art. n.º: 229431

RUSTY® CONE 25
Poste
Art. n.º: 229430

RUSTY® CONE 70
Poste
Art. n.º: 229432
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  DESCUBRA LUZ,
QUE BRILHARÁ AINDA MAIS 
   LINDAMENTE NO FUTURO.

SLV RUSTY® | EXTERIOR
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RUSTY® 40/70 Poste

Tudo em torno de alta qualidade, visível de longe 
como um farol: a luminária de apoio RUSTY®  
ilumina com radiação direta cada área exterior. 
Em alternativa, destaca exatamente os locais 
que pretende, de modo excelente. Com a classe 
de proteção IP55, é protegido de maneira ideal 
contra depósitos de poeira e jatos de água de 
todas as direções. A variante LED convence  
com módulos COB duráveis, a variante com 
base E27 garante flexibilidade. Pode ser algo  
tão bonito expressar individualidade. 

RUSTY® 40 RUSTY® 70

Desempenho do sistema (em W) 8,6 8,6

Fluxo luminoso (em lm) 70 70

Temperatura da cor (em K) 3.000 3.000

CRI >80 >80

A/Ø (cm) 40 / 19 70 / 19

RUSTY® 40 RUSTY® 70

Tipo de base E27 E27

A/Ø (cm) 40 / 19 70 / 19

Encontra mais informações sobre os produtos  
da gama RUSTY® em: slv.com
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Como destaque excecional, 
ideal para uma iluminação  
exterior homogénea. 

• Jardins 
• Caminhos
• Áreas de entrada 
• Estradas de acesso

RUSTY® 40
Poste
Art. n.º: 229020

RUSTY® 70
Poste
Art. n.º: 229021

A nossa recomendação
A utilização como iluminação  
para terraços.

Oriendador como um farol,  
o SLV RUSTY® traz um toque  

de romance marítimo ao jardim.
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RUSTY® 40/70 Poste

RUSTY® 40 RUSTY® 70

Desempenho do sistema (em W) 8,6 8,6

Fluxo luminoso (em lm) 90 90

Temperatura da cor (em K) 3.000 3.000

CRI >80 >80

C/L/A (cm) 12 / 12 / 40 12 / 12 / 71

RUSTY® 40 RUSTY® 70

Tipo de base E27 E27

C/L/A (cm) 12 / 12 / 40 12 / 12 / 71

Estética efémera: a variante RUSTY® quadrada 
mostra com uma aresta clara como cada uma 
das áreas externas é uma joia. O seu design  
é baseado na arquitetura de jardim  clássica  
japonesa. Com a maioria deles colocados ao 
lado do caminho, oferecem uma funcionalidade 
particularmente oreintadora. Assim, não são 
apenas excecionalmente bonitos, mas também 
impressionam com a classe de proteção IP55, 
uma instalação simples e tecnologia de economia 
de energia.

Encontra mais informações sobre os produtos  
da gama RUSTY® em: slv.com
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Com a sua luz direta e o design 
clássico, é ideal para uma 
iluminação  exterior homogénea. 

• Jardins 
• Terraços 
• Caminhos
• Áreas de entrada 
• Estradas de acesso

A nossa recomendação
A utilização em estradas de  
acesso e áreas de entrada.

RUSTY® 40
Poste
Art. n.º: 229420

RUSTY® 70
Poste
Art. n.º: 233437

Um símbolo da iluminação:  
o impressionante estilo arquitetó-
nico dos pagodes japonês,  
bem como o marcante formato  
do SLV RUSTY®.
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RUSTY® SLOT 50/80 Poste

RUSTY® SLOT 50 RUSTY® SLOT 80

Desempenho do sistema (em W) 8,6 8,6

Fluxo luminoso (em lm) 30 30

Temperatura da cor (em K) 3.000 3.000

CRI >80 >80

L/A/P (cm) 12 / 12 / 50 12 / 12 / 80

RUSTY® SLOT 50 RUSTY® SLOT 80

Tipo de base E27 E27

L/A/P (cm) 12 / 12 / 50 12 / 12 / 80

Se deseja criar uma atmosfera de iluminação 
indireta, o RUSTY® SLOT é a sua escolha  
perfeita. Projetado com cuidado, a luminária 
de caminho de poste quadrada permite uma 
iluminação ambiente em direção ao chão.  
Robusto, elegante e cheio de carácter –  
é assim que o RUSTY® SLOT, com a sua  
distribuição simétrica da luz, design claro  
e excelente estabilidade, faz uma afirmação 
forte ao longo em toda a linha.

Encontra mais informações sobre os produtos  
da gama RUSTY® em: slv.com
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Com o seu design de linhas  
retas e luz indireta, é ideal  
para a iluminação de caminhos. 

• Jardins 
• Terraços 
• Áreas de entrada 
• Estradas de acesso
• Iluminação para o chão

RUSTY® SLOT 80
Poste
Art. n.º: 229411

A nossa recomendação
A utilização como iluminação  
de caminhos.

RUSTY® SLOT 80
Poste
Art. n.º: 229411

Com design simples, claro e de linhas retas :  
o RUSTY® SLOT simplesmente leva-o ao destino  
com uma luz indireta.
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RUSTY® PATHLIGHT 40/70 Poste

RUSTY® PATHLIGHT 40 RUSTY® PATHLIGHT 70

Desempenho do sistema (em W) 8,6 8,6

Fluxo luminoso (em lm) 400 400

Temperatura da cor (em K) 3.000 3.000

CRI >80 >80

C/L/A (cm) 12 / 25 / 40 15 / 25 / 70

RUSTY® PATHLIGHT

Tipo de base GX53

C/L/A (cm) 15,5 / 25 / 40

Se quiser aperfeiçoar o purismo enferrujado, 
poderá apreciar o RUSTY® PATHLIGHT em 
forma de L. A luminária de caminho é carac-
terizada pelo seu design de linhas retas.  
Cria uma luz sem reflexo para obter mais  
orientação no escuro. Além da variante LED,  
o RUSTY® PATHLIGHT está disponível com  
um suporte de lâmpada GX53, que pode ser  
equipado com lâmpadas com uma potência 
máxima de 9 watts. Energeticamente  eficiente 
e durável – e com os parafusos  incluídos,  
o RUSTY® PATHLIGHT também pode ser  
instalado de maneira rápida e segura. 

Encontra mais informações sobre os produtos  
da gama RUSTY® em: slv.com
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Com um design moderno, ideal para 
a iluminação de caminhos, estadas 
de acesso e entradas representativas. 

• Jardins 
• Terraços 
• Caminhos
• Áreas de entrada 
• Estradas de acesso

RUSTY® PATHLIGHT 70
Poste
Art. n.º: 1001824

A nossa recomendação
A utilização como iluminação 
para o chão.

Purismo na sua forma mais pura e ainda assim  
chama a atenção – nas margens do Reno, mas  
agora também no jardim. RUSTY® PATHLIGHT.
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RUSTY® CONE 25/40/70 Poste

RUSTY® CONE 25 RUSTY® CONE 40 RUSTY® CONE 70

Tipo de base E14 E27 E27

A/Ø (cm) 24 / 15 40 / 15 70 / 15

As variantes RUSTY® CONE evocam um  
mundo náutico do passado. No entanto, 
encaixam elegantemente nas arquiteturas 
mais modernas. Podem ser utilizadas de  
várias maneiras como luminárias de base  
ou de poste. Graças ao vidro volumoso da  
luminária, emite uma luz ampla. Peças únicas 
universais com as quais pode definir desta-
ques perfeitamente iluminados. Além disso, 
são atraentes em todos os terraços, jardins  
e estradas de acesso. 

Encontra mais informações sobre os produtos  
da gama RUSTY® em: slv.com
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O design marcante e a luz ampla 
tornam-nos ideais para definir  
destaques variáveis.

• Jardins 
• Terraços 
• Base
• Áreas de entrada 
• Estradas de acesso

A nossa recomendação
A utilização como iluminação  
para o chão.

RUSTY® CONE 40
Poste
Art. n.º: 229431

RUSTY® CONE 25/70
Poste
Art. n.º: 229432/229430

Postes clássicos em estilo náutico. 
Poderá sentir logo o ar do mar  
a soprar pelo jardim: SLV RUSTY® 
CONE.
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RUSTY® UP/DOWN WL

RUSTY® UP/DOWN 
quadrado

RUSTY® UP/DOWN 
redondo

Desempenho do sistema (em W) 14 14

Fluxo luminoso (em lm) 544/548 516/525

Temperatura da cor (em K) 3.000 / 4.000 3.000 / 4.000

CRI >80 >80

L/A/P (cm) 14,5 / 18 / 16,5 14,5 / 18 / 16,5

Em tons de ferrugem multifacetados, o RUSTY® 
UP/DOWN embeleza fachadas. Quadrado ou 
redondo para um aspeto único que se integra 
perfeitamente ao visual do tijolo vermelho.  
As luzes que irradiam indiretamente são equi-
padas com COB LED eficientes em energia  
e duradouros. Com o comutador CCT, pode  
alterar a cor da luz (3.000 K/4.000 K) com  
apenas um clique. Ideal para estar preparado 
para qualquer aplicação. Graças à classe 
de proteção IP65, o RUSTY® UP / DOWN  
é perfeitamente adequado para todas as  
aplicações na área exterior. 

Encontra mais informações sobre os produtos  
da gama RUSTY® em: slv.com
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Com o seu design mínimo  
e luz radiante vertical em todas 
as paredes da sua casa.

• Áreas de entrada 
• Varandas
• Terraços

RUSTY® UP/DOWN
WL, quadrado
Art. n.º: 1004650

A nossa recomendação
A utilização como iluminação  
para fachadas.

Redondo e angular, a base de toda a construção.  
É assim que o RUSTY® UP/DOWN traz a luz para  
a parede da casa.
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233407 233417 233427 233437 233447 233457 1001823 1001824

229020 229021 229420 229421 229410 229411 230090 –

229430 229431 229432 1004650 1004651

SLV RUSTY®

RUSTY® Poste RUSTY® 40/70
redondo

RUSTY® 40/70
quadrado

RUSTY® 
SLOT 50/80

RUSTY® 
PATHLIGHT 40/70

RUSTY® Poste RUSTY® CONE 25/40/70 RUSTY® WL RUSTY® UP/DOWN
redondo/quadrado

Caixa de conexão

Estacas RUSTY® 40/70
quadrado

RUSTY®  
SLOT 50/80

RUSTY®  
PATHLIGHT 40/70

RUSTY®  
CONE

RUSTY® 40/70
redondo

IP68, 3 pinos 228730

229422 231230 229422 229423 229022

Encontra mais informações sobre os produtos  
da gama RUSTY® em: slv.com
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RUSTY® UP/DOWN
WL, redondo
Art. n.º: 1004651
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* Reservado o direito a erros e alterações. Encomenda disponível apenas para clientes comerciais.

Disponível no seu revendedor especializado:

A luz é mais do que apenas brilho, ela apela aos nossos 
sentidos. Portanto, com a nossa gama RUSTY®, temos  
o prazer de poder oferecer-lhe, enquanto planeador ou  
instalador, luminárias particularmente únicas e de utilização 
intemporal para os seus projetos criativos na área  
exterior. Desejamos-lhe muito sucesso na concretização  
das suas ideias.


