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É ISTO QUE REPRESENTAMOS.

SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

Damos um enorme valor em oferecer-lhe um serviço excelente. A nossa empenhada equipa 

está pessoalmente disponível para si: segunda a sexta-feira, 8:00 – 18:00 (13.00h 6ª feira).

Contacte-nos ou visite o nosso sitio em slv.com.

PREÇO E PERFORMANCE 
EM PERFEITA HARMONIA

RAPIDEZ NA ENTREGA
4 dias úteis

NÓS SOMOS O SEU ARMAZÉM
COM 98% DISPONIBILIDADE

5 ANOS DE 
GARANT I A *

Observe as condições de garantia em slv.com  Serviço técnico  Downloads  Condições de garantia.

SEDE E SHOW-ROOM

SLV Portugal
R. Margarida de Abreu, nº13 – Lj2
1900-314 Lisboa
Portugal

Segunda a quinta-feira
08.00 - 18.00

Sexta-feira
08.00 - 13.00

Periodo Almoço
12.30 - 14.00

Telf +351 210 185 961

info@pt.slv.com

SHOW-ROOM

Visite o nosso show-room e conheça melhor a 
SLV. Para além do contacto com algumas das 
nossas mais recentes novidades pode com-
preender a nossa fi losofi a e os pilares que su-
portam a nossa marca. Contamos com a sua 
visita.

PROJETOS E
ACONSELHAMENTO

Acompanhamos o seu projeto.
Seja um simples conselho ou esclarecimento 
técnico a nossa equipa está empenhada em 
resolver as suas dúvidas e encontrar a melhor 
solução para o seu projeto.
Caso necessite de um estudo luminotécnico es-
tamos prontos a ajudá-lo(a).
Também encontra todas as informações, fi chas 
técnicas e dados luminotécnicos no nosso site 
slv.com
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E-A++

Informações acerca do produto

230V ~50Hz
Material: aço / policarbonato (PC)

IP 44 0,9 300 0,2

Desenho c/ as medidas

Nota

Ficha de segurança IP

Versão Ref. n.º EUR

E27 | TC-(D,H,T,Q)SE 
branco 1001778 99,90

KIROCONE · TL, E27

Especificações das lâmpadas

máx. 60W TC-(D,H,T,Q)SE
Ø: 9,5 cm máx. C: 14,5 cm máx.
opcional: LED E27 A60 

Ref. n.º 560402 | 16,90 EUR

LED E27 9,1W 240°
2700K 760lm CEE=A+
10kWh/1000h

Lâmpadas recomendadas

Ref. n.º 1001917 | 54,90 EUR

LED E27 9,5W 240° 
RGBW 806lm CEE=A+ 
10kWh/1000h



837, 838 BW
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A-A++

• Sensor de infravermelhos integrado
• LED de alta voltagem

Informações acerca do produto

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

LED

IP 55 1,57 20

30000 320° 90° 35°

Desenho c/ as medidas

Nota

Extremidade de cabo aberta

Versão Ref. n.º EUR

450lm | 3000K | CRI>80 
antracite 1002199 259,00

 Estaca
Ref. n.º 1000736  | 18,90 EUR

Caixa de ligação IP68, de 3 polos
Ref. n.º 228730  | 14,90 EUR

Acessórios recomendados

HELIA SENSOR · SINGLE



E-A++

Informações acerca do produto

230V ~50Hz
Material: alumínio / vidro

IP 44 2,24

Desenho c/ as medidas

Versão Ref. n.º EUR

E27 | A60 
antracite 1002402 149,90

Especificações das lâmpadas

15W máx.
Ø: 8 cm máx. C: 18 cm máx.
opcional: LED E27 

Ref. n.º 1002123 | 7,49 EUR

LED E27 4,5W 280°
2700K 530lm CEE=A++
5kWh/1000h

Lâmpadas recomendadas

QUADRULO SENSOR · WL, E27

Ref. n.º 560741 | 27,90 EUR

LED E27 5W
2000K 500lm CEE=A+
5kWh/1000h



E-A++

Desenho c/ as medidas

Versão Ref. n.º EUR

E27 | A60 
antracite 1002403 129,90

QUADRULO · WL, E27

Informações acerca do produto

230V ~50Hz
Material: alumínio / vidro

IP 44 2,21

Especificações das lâmpadas

máx. 15W A60
Ø: 8 cm máx. C: 18 cm máx.
opcional: LED E27 

Ref. n.º 1002123 | 7,49 EUR

LED E27 4,5W 280°
2700K 530lm CEE=A++
5kWh/1000h

Lâmpadas recomendadas

Ref. n.º 560741 | 27,90 EUR

LED E27 5W
2000K 500lm CEE=A+
5kWh/1000h



A-A++

• Carregamento confortável através de tecnologia 
solar integrada

Desenho c/ as medidas

Nota

Sensor de movimento e painel solar incl.
Bateria 3,7V 2200mAh incl.

Versão Ref. n.º EUR

150lm | 3000K | CRI>80 
antracite 1002597 169,90

ANGOLUX SOLAR · WL

Informações acerca do produto

Operação da bateria 3,7V
Potência do sistema: 1,8W
Material: alumínio

LED

IP 54 0,9 130° 0,2



A-A++

Desenho c/ as medidas

Versão Ref. n.º EUR

405lm | 3000K | CRI>80 
antracite 1002503 129,90

VILUA S · WL

Informações acerca do produto

100-277V ~50/60Hz 700mA
Potência do sistema: 8,3W
Material: alumínio / vidro

LED

IP 54 0,55 100°

0,2



A-A++

Desenho c/ as medidas

Versão Ref. n.º EUR

810lm | 3000K | CRI>80 
antracite 1002504 169,90

VILUA L · WL

Informações acerca do produto

100-277V ~50/60Hz 350mA
Potência do sistema: 16W
Material: alumínio / vidro

LED

IP 54 1,55 100°

0,2



A-A++

Desenho c/ as medidas

Versão Ref. n.º EUR
Up: 392lm | 3000K | CRI>80  
down: 392lm | 3000K | CRI>80

antracite 1002505 179,90

VILUA · UP/DOWN, WL

Informações acerca do produto

100-277V ~50/60Hz 700mA
Potência do sistema: 16W
Material: alumínio / vidro

LED

IP 54 1,1 100°

100° 0,2



A-A++

LED

IP 54 1,9 70°

1 IK06

Desenho c/ as medidas

Versão Ref. n.º EUR

400lm | 3000K | CRI>80 
antracite 1002605 159,90

590lm | 3000K | CRI>80 
branco 1002606 159,90

SAIL · WL

Informações acerca do produto

200-240V ~50Hz
Potência do sistema: 18W
Material: alumínio



A-A++

• Luminária móvel sem cabo
• Regulável em 3 fases através de tecla
• Carregamento confortável através de USB

LED

0,524 50000

Desenho c/ as medidas

Versão Ref. n.º EUR

90lm | 2700K | CRI>80 
branco / alumínio 1002582 99,90

90lm | 2700K | CRI>80 
preto / latão 1002583 99,90

 TONILA

Informações acerca do produto

Funcionamento a pilhas
Potência do sistema: 1,6W
Material: alumínio / plástico
Luz regulável: Interruptor

Nota

Bateria 3,6V 2200mAh incl.
Cabo de carregamento USB incl.
Transformador excl. 
carregador USB necessário 5V DC/1-2A



A-A++

MECANICA PLUS · TL

• LED Premium
• Função de luz regulável e ajuste da cor

LED

3,2 200

30000 329° 306° 100°

Desenho c/ as medidas

Nota

Transformador

Versão Ref. n.º EUR

450lm | 2700 - 6500K | CRI>80 
preto 1002404 169,90

Informações acerca do produto

100-240V ~50/60Hz 12V DC
Potência do sistema: 7W
Material: alumínio
Luz regulável: Interruptor



A-A++

• LED Premium
• Função de luz regulável e ajuste da cor

LED

5,76 200

30000 329° 306° 100°

Desenho c/ as medidas

Nota

Transformador

Versão Ref. n.º EUR

650lm | 2700 - 6500K | CRI>80 
preto 1002405 259,00

MECANICA PLUS · FL

Informações acerca do produto

100-240V ~50/60Hz 12V DC
Potência do sistema: 7W
Material: alumínio
Luz regulável: interruptor



E-A++

837 BW19

Informações acerca do produto

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

0,3 200

Desenho c/ as medidas

Nota

Ficha de tomada europeia e interruptor

Versão Ref. n.º EUR

E27 | LED 
preto 1001676 54,90

E27 | LED 
branco 1001677 54,90

E27 | LED 
alumínio mate 1001678 54,90

Especificações das lâmpadas

máx. 10W LED E27

FITU · TL, E27

Ref. n.º 560741 | 27,90 EUR

Ref. n.º 1001357 | 32,90 EUR

LED E27 5W
2000K 500lm CEE=A+
5kWh/1000h

LED E27 7W
2700K 630lm CEE=A+
8kWh/1000h

Lâmpadas recomendadas



837 BW19

E-A++

• Cabo de 5m de comprimento

Informações acerca do produto

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio

0,64 500

Desenho c/ as medidas

Nota

Extremidade de cabo aberta

Versão Ref. n.º EUR

E27 | A60 
preto 1002558 109,90

E27 | A60 
branco 1002562 109,90

E27 | A60 
alumínio escovado 1002563 119,90

E27 | A60 
dourado 1002564 109,90

Ref. n.º 1002124 | 10,90 EUR

LED E27 7W 280°
2700K 790lm CEE=A++
7kWh/1000h

Ref. n.º 1001357 | 32,90 EUR

LED E27 7W
2700K 630lm CEE=A+
8kWh/1000h

Lâmpadas recomendadas

FITU · PD, E27

Especificações das lâmpadas

máx. 60W A60
opcional: LED TC(…)SE QA60 



837 BW19

E-A++

• Cabo têxtil na mesma cor do alojamento
• Altura ajustável

Informações acerca do produto

230V ~50Hz
Material: GFK

4,75 150

Desenho c/ as medidas

Versão Ref. n.º EUR

E27 | A60 
preto / dourado 1001701 349,00

Ref. n.º 1001038 | 22,90 EUR

LED E27 7W 330°
2700K 806lm CEE=A+
8kWh/1000h

Lâmpadas recomendadas

FORCHINI 70 · PD, E27

Especificações das lâmpadas

máx. 40W A60
C: 20 cm máx.
opcional: LED TC(…)SE QA60 



A-A++

Versão Ref. n.º EUR

2850lm | 3000K | CRI>80 
preto mate 1001400 379,00

2850lm | 3000K | CRI>80 
branco mate 1001401 379,00

2850lm | 3000K | CRI>80 
alumínio 1001402 399,00

3300lm | 4000K | CRI>80 
preto mate 1001403 379,00

3300lm | 4000K | CRI>80 
branco mate 1001404 379,00

3300lm | 4000K | CRI>80 
alumínio 1001405 399,00

GLENOS · 1 m

Informações acerca do produto

220-240V ~50/60Hz 1000mA
Potência do sistema: 43W
Material: alumínio / plástico
Luz regulável: 1-10V

2,4 28

LED

200 35000

Desenho c/ as medidas



A-A++

Versão Ref. n.º EUR

5700lm | 3000K | CRI>80 
preto mate 1001406 499,00

5700lm | 3000K | CRI>80 
branco mate 1001407 499,00

5700lm | 3000K | CRI>80 
alumínio 1001408 529,00

6600lm | 4000K | CRI>80 
preto mate 1001409 499,00

6600lm | 4000K | CRI>80 
branco mate 1001410 499,00

6600lm | 4000K | CRI>80 
alumínio 1001411 529,00

GLENOS · 2 m

Informações acerca do produto

220-240V ~50/60Hz 1000mA
Potência do sistema: 85W
Material: alumínio / plástico
Luz regulável: 1-10V

4,4 28

LED

200 35000

Desenho c/ as medidas



E-A++

• Interruptor na roseta

Desenho c/ as medidas

Versão Ref. n.º EUR

GU10 | QPAR51 
branco 1002607 47,90

GU10 | QPAR51 
preto 1002608 47,90

Lâmpada do anel decorativo Ø 5,7cm
Ref. n.º 151040  | 4,99 EUR

Lâmpada do anel decorativo Ø 5,7cm
Ref. n.º 151041  | 4,99 EUR

Acessórios recomendados

DIO FLEX PLATE · WL QPAR51

Informações acerca do produto

230V ~50Hz
Material: alumínio

0,42

Especificações das lâmpadas

máx. 50W QPAR51
opcional: LED GU10 

Ref. n.º 1001560 | 10,90 EUR

Ref. n.º 1001562 | 10,90 EUR

LED GU10 7,2W
2700K 520 lm CEE=A+
8kWh/1000h

LED GU10 7,2W
3000K 520 lm CEE=A+
8kWh/1000h

Lâmpadas recomendadas



E-A++

837 BW19

0,31 330°

Desenho c/ as medidas

Versão Ref. n.º EUR

E27 | A60 
branco 1002584 64,90

E27 | A60 
preto 1002585 64,90

FITU · CW, E27

Informações acerca do produto

220-240V ~50/60Hz
Material: alumínio/ aço

Especificações das lâmpadas

máx. 60W A60
opcional: LED TC(…)SE QA60 

Ref. n.º 1001756 | 22,90 EUR

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm CEE=A+
8kWh/1000h

Ref. n.º 1002123 | 7,49 EUR

LED E27 4,5W 280°
2700K 530lm CEE=A++
5kWh/1000h

Lâmpadas recomendadas



A-A++

Informações acerca do produto

500mA / 7,7W
Material: alumínio / policarbonato (PC)

IP 20 0,14 30

LED

30000 25°

Desenho c/ as medidas

Versão Ref. n.º EUR

470lm | 3000K | CRI>80 
branco 1002591 62,90

415lm | 3000K | CRI>80 
preto 1002592 62,90

415lm | 3000K | CRI>80 
branco / preto 1002593 62,90

400lm | 3000K | CRI>80 
preto / dourado 1002594 62,90

HORN MAGNA

Nota

Não incl. unidade de alimentação
Com refletor dourado de cor diferente da luz
Extremidade de cabo aberta

Honeycomb Modul
Ref. n.º 1002596  | 3,29 EUR

Unidade de controlo LED 500mA | 9W
Ref. n.º 464091  | 22,90 EUR

Unidade de controlo LED | 500mA |  
10W, incl. mecanismo de alívio do  
esforço de tração
Ref. n.º 464141  | 32,90 EUR

Acessórios recomendados



A-A++

• Temperatura de cor ajustável individualmente 
antes da instalação

LED

0,18

30000 90° 0,2

Desenho c/ as medidas

Nota

Espessura do material superfície de montagem: 
20 mm

Versão Ref. n.º EUR

800/880/850lm | 3000/4200/5700K | CRI>80 
branco 1001264 34,90

AKALO D83 · DL

Informações acerca do produto

220-240V ~50/60Hz 120mA
Potência do sistema: 9W
Material: alumínio / policarbonato (PC)
Luz regulável: Triac C



A-A++

832 BW19

LED

0,21 65 30000

50°

Desenho c/ as medidas

Nota

Não incl. unidade de alimentação
Extremidade de cabo aberta

Molduras correspondentes do 
sistema AIXLIGHT® PRO  
podem ser encontradas na 
BW19 nas páginas 442-443.

Versão Ref. n.º EUR

1150lm | 3000K | CRI>80 
branco / preto 1002598 52,90

1150lm | 3000K | CRI>80 
cinzento / preto 1002599 52,90

1185lm | 4000K | CRI>80 
branco / preto 1002600 52,90

1185lm | 4000K | CRI>80 
cinzento / preto 1002601 52,90

AIXLIGHT® PRO  
50 MÓDULO LED

Informações acerca do produto

350mA / 13,3W
Material: alumínio / vidro

Unidade de controlo LED 15W | 
TRIAC regulável 
350mA, incl. mecanismo de alívio do 
esforço de tração
Ref. n.º 464143  | 32,90 EUR

Acessórios recomendados
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CARATERÍSTICAS DOS PRODUTOS

Lâmpadas refletoras | Lâmpadas de iluminação direta 
(sem «cool beam»): Carga térmica no feixe de luz, mas em 
contrapartida quase nenhuma radiação de calor na parte 
de trás do refletor

A pedido, enviamos uma curva de distribuição de luz 
para o produto em causa.

Vida útil média de uma lâmpada ou de uma fonte de luz 
em horas

Distância máxima do cabo no sistema de cabos de baixa 
voltagem em cm

Comprimento do cabo de rede em cm. Comprimento do 
cabo em cm (com extremidade do cabo aberto).

Comprimentos do cabo pendente para luminárias 
pendentes em cm

O ângulo de meio-feixe, também chamado de ângulo de 
feixe, é usado para identificar o feixe de luz. Quanto menor 
o valor, maior o agrupamento.

Rotação e articulação: Luminária
· Zona de rotação
· Zona de articulação
Rotação e articulação: Lâmpadas/Peças de candeeiros 
e luminárias
· Zona de articulação

Peso do produto em kg

Luz regulável com...
· C = Regulador de fase capacitivo
· L = Regulador de fase indutivo
· Uni = Regulador universal
· Triac C = Regulador de fase capacitivo por Triac
· Triac L = Regulador de fase indutivo por Triac
· 1–10 V
· Dali = Protocolo DALI
· Switch = Interruptor e/ou tecla

Índice de eficiência energética
do balastro

Luminárias com LEDs integrados
"Esta luminária contém lâmpadas LED integradas. As 
lâmpadas contidas na luminária não podem ser substituídas." 
(vide Regulamento 874/2012 da UE)

"Esta luminária contém lâmpadas LED integradas. As lâm-
padas contidas na luminária não podem ser substituídas." 
(vide Regulamento 874/2012 da UE)
Nota destinada ao utilizador final:
A fonte de luz desta luminária só pode ser substituída 
pelo fabricante ou por um técnico de serviço por aquele 
designado.

Classe de eficiência energética
"Esta luminária é adequada para lâmpadas das classes de 
eficiência energética..."

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS – LUMINÁRIAS DE EMBUTIR

Conversor independente
(dispositivo de operação também para uso de luminárias 
ou candeeiros)

Interligação de cabos...
· possível
· possível até ao número de candeeiros ou luminárias 

especificado.

Diâmetro do cabo
em mm

Lâmpada adequada para utilização em candeeiros ou 
luminárias ...
· com vidro protetor
· sem vidro de segurança

Permite a montagem do dispositivo feito de materiais cujo 
grau de inflamabilidade não é conhecido.

· Uso apenas para espaços interiores
· Inadequado para uso interno
· Classe de proteção IP

Área de montagem
· Parede
· Teto
· Chão
· Parede/Teto
· Parede/Chão
· Teto/Chão
· Parede/Teto/Chão

ZONA DE APLICAÇÃO · MONTAGEM

Resistência ao impacto do produto até ao valor especifi-
cado em joules

A classificação da resistência ao impacto IK é uma 
medida que define o grau de proteção do equipamento 
elétrico contra impactos mecânicos externos.

Dispositivo de segurança à prova de curto-circuito

Classe de proteção
Um · Dois · Três

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA TÉCNICA

Indica lâmpadas com detetor de movimento (técnica de 
micro-ondas (IR) / infravermelhos / rádio)

Referencia os produtos controláveis com telecomando

Saída de luz
· direta
· direta-indireta
· feixe intensivo
· feixe intensivo e extensivo

Referencia novas variantes de produtos existentes
· Nova variante de cor
· Nova variante de produto
· Sucessor

Dim to warm
Quanto mais reduzida a intensidade da luz, mais quente é 
a sua cor.

· Função de carregamento USB
· Função de carregamento indutivo (sem fio) para  

smartphones

Referencia as nossas luminárias HighLIGHTS

Identifica produtos incluídos pela primeira vez no catálogo.

Compatível com Smart Home
· Módulo SLV VALETO integrado
· SLV VALETO Capacidade com acessórios

Identifica os produtos com LEDs embutidos

SÍMBOLOS ESPECIAIS

Resistência ao peso do produto até o valor especificado 
em toneladas. As medições são baseadas em construções 
de betão.

Desenvolvimento de calor na superfície do projetor de 
embutir no chão

Forma de abertura de montagem

Referencia perfis que, a pedido do cliente, podem ser 
encomendados em comprimentos individuais e completa-
mente equipados.

Referencia produtos que podem ser individualmente  
combinados consoante o gosto e o tipo de ambiente.

As luminárias podem individualmente ser pintadas ou cola-
das com papel de parede, após a aplicação de primário.



INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Indicações referentes ao desenvolvimento de calor na caixa de ilumina-
ção
As lâmpadas de halogéneo têm uma temperatura de funcionamento elevada 
e podem levar ao aquecimento do respetivo compartimento da lâmpada. Esta 
última apenas pode ser tocada quando arrefecida. As luminárias ajustáveis e/  
ou as cabeças de luminárias que não tenham cabos de ajuste isolados ou que 
excedam a temperatura máxima permitida da caixa no ponto de ajuste óbvio 
quando operadas com a potência máxima de iluminação também devem ser 
montadas fora da área acessível. Como alternativa para reduzir a temperatura, 
estão disponíveis lâmpadas LED para equipar como alternativa a maioria dos 
nossos candeeiros e luminárias de halogéneo.

Fluxo luminoso
A quantidade total de luz gerada por uma fonte de luz é expressa em lumens 
(lm).

Intensidade luminosa
A intensidade luminosa é o fluxo luminoso emitido por cada ângulo de espaço 
e é especificada em candelas (cd).

Índice de reprodução cromática
As propriedades referentes ao índice de reprodução cromática de uma fonte 
de luz é descrita com o índice CRI (do Inglês: «color rendering index»). No 
caso das fontes de luz usadas em interiores, é prescrito um CRI de valor igual 
ou superior a 80. As fontes de luz para exteriores deverão apresentar um CRI 
igual a pelo menos 65.

Temperatura de cor
A temperatura de cor de uma fonte de luz é indicada em K (Kelvin).

LED padrão
Este é o modelo clássico de LED (LED de 3 mm ou 5 mm). Este foi desenvol-
vido originalmente para fins indicativos, por exemplo em painéis de instrumen-
tos.

Padrão LED SMD
SMD significa «Surface Mounted Device» (dispositivo montável à superfície). É 
um LED compacto, diretamente soldado sem ligações de fios na placa de 
circuito. O SMD está disponível em vários tamanhos e oferece uma boa apti-
dão para fins de iluminação.

PowerLED
O PowerLED é um LED de alta potência, com uma potência igual ou superior 
a 1W. Requer uma elevada estabilidade de corrente atual devendo portanto 
ser em princípio usado com fontes de corrente constante. Na medida em que 
devam ser ligados vários díodos emissores de luz, eles deverão ser ligados 
em série. Não é permitida uma ligação paralela. Tenha em conta além disso a 
sequência de instalação, para que os LEDs não sejam submetidos brevemen-
te a correntes elevadas, podendo desta forma ficar danificados. Em princípio, 
aplica-se o seguinte: Primeiro, conecte totalmente o circuito secundário (LEDs 
no driver) e feche o circuito primário (driver na fonte de energia).

LED COB (Chip On Board); LED de superfícies
Trata-se aqui de um LED com uma forma extremamente plana. A vantagem 
do LED COB é a boa distribuição de calor ao longo da sua superfície que está 
em contato com o dissipador ou superfície de arrefecimento, possibilitando 
uma elevada luminosidade e maior vida útil.

Aço inox 304
(1.4301) É apresentada uma boa resistência à corrosão em meios ambientais 
naturais (água, atmosfera urbana e rural) na ausência de concentrações signi-
ficativas de cloro e sal. Contudo, o 1.4301 não é adequado para utilização em 
piscinas ou afins, ou para o contacto com atmosferas salgadas, marítimas ou 
salinas.

Aço inox 316
(1.4404) Em meios ambientais naturais (água, atmosfera urbana e rural), bem 
como em zonas industriais com concentração moderada de cloro e de sal, no 
setor da indústria alimentar e farmacêutica, e no setor dos alimentos agríco-
las, o 1.4404 apresenta uma excelente resistência à corrosão. 1.4404 não é 
resistente à água do mar.

Tenha em conta o seguinte:
Uma grande parte dos produtos apresentados neste catálogo é protegida por 
marcas, desenhos de modelos, modelos de utilidade ou patentes. Uma viola-
ção dos direitos de proteção ou um uso do texto e layout sem a nossa per-
missão é proibida. Todos os produtos da nossa gama são sujeitos a um rigo-
roso controlo de qualidade e preenchem as normas de aplicação geral.
As ilustrações e informações contidas neste catálogo servem apenas para fins 
exemplificativos e não são vinculativas em termos de cor, forma, modelo e 
dados técnicos. Este catálogo contém uma seleção geral de produtos e não 
foi concebido especificamente para um determinado país. Quaisquer desvios 
das normas específicas de um país devem ser esclarecidas antes de se efe-
tuar a encomenda. A SLV não se responsabiliza por eventuais normas técni-
cas divergentes.
Todas as indicações de peso e comprimento são especificadas em kg ou em 
cm, a menos que indicado o contrário. Sujeito a alterações técnicas!

A apresentação dos nossos candeeiros e luminárias com fotografias de apli-
cação exemplificativas e realistas é possibilitada pela cortesia amigável e o 
consentimento do proprietário ou criador dos respetivos ambientes ilustrados 
nas mesmas. A todos aqueles que, graças ao seu consentimento, contribuí-
ram para a criação e utilização das nossas fotografias, mais uma vez o nosso 
profundo agradecimento.

Com a publicação deste catálogo, deixam de ser válidos todos os preços in-
dicados nas listas e catálogos anteriormente publicados. Para todas as des-
crições/especificações do produto, reserva-se o direito a alterações e a erros.

Todos os preços indicados deverão ser considerados como preço de 
retalho sugerido em euros, sem IVA.
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Desde 1979 que a SLV é líder na área da iluminação e das luminárias. Aliamos alta 

qualidade, o mais recente design, desempenho de entrega e segurança futura a um preço 

que atenda as suas necessidades. Na altura e tal como agora, contamos com parceiros 

fortes - por isso, gostaríamos de agradecer a confi ança em nós!

Experimente a luz e, em 2019, espere pelos grandes eventos, promoções emocionantes, 

inúmeros novos produtos e surpresas especiais de aniversário!

40 ANOS DE SLV – 40 ANOS 
DE FORTES PARCERIAS.
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Os clássicos das luminárias: as nossas luminárias de mesa e de apoio 

encaixam-se, em qualquer interior, graças ao seu design simples e 

elegante, tornando o escritório, sala ou loja mais atraentes.

CLÁSSICOS INTEMPORAIS
Luminárias de mesa e de apoio adequadas a cada espaço.
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• Design elegante 
• Corpo da luminária feito de bambu verdadeiro
• Interruptor de alavanca montado no centro

VINCELLI D
TL

Informações acerca do produto

220-240V ~50Hz 500mA
Potência do sistema: 12W
Material: bambu/aço

LED

1,45 180 25000

180° 120°

Desenho c/as medidas 

Nota

Transformador

Versão Ref. n.º EUR

500lm | 2700K | CRI>80
bambu claro 1002068 189,90

LISENNE
TL, E27

• Pedra de basalto e vidro fumado
• Interruptor na parte inferior da luminária

Informações acerca do produto

230V ~50/60Hz
Material: basalto/vidro

IP 54 2,8 300

Desenho c/as medidas 

Nota

Ficha de segurança IP

Versão Ref. n.º EUR

E27 | TC(…)SE 
cinzento/castanho 155702 199,90

Especificações das lâmpadas

23W máx.
Ø: 5,9 cm máx. C: 15 cm máx.
opcional: LED

MAGANDA
TL

• Borda exterior iluminada
• Interruptor na base
• Espelho com ampliação 3x

Informações acerca do produto

100-240V ~50/60Hz 12V DC
Potência do sistema: 4,2W
Material: aço/plástico/vidro

LED

IP 44 1,9 200 30000

340° 90° 0,2

Desenho c/as medidas 

Nota

Ficha de segurança IP

Versão Ref. n.º EUR

70lm | 3000K | CRI>80
cromado/branco 1001502 139,90

Ref. n.º 1001756 | 22,90 EUR

LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm CEE=A+
8kWh/1000h

Lâmpadas recomendadas

Os clássicos das luminárias: as nossas luminárias de mesa e de apoio 

encaixam-se, em qualquer interior, graças ao seu design simples e 

elegante, tornando o escritório, sala ou loja mais atraentes.

CLÁSSICOS INTEMPORAIS
Luminárias de mesa e de apoio adequadas a cada espaço.
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YEARS OF SLV
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O BIG WHITE 2019.
ENCOMENDE JÁ.

É ASSIM QUE FUNCIONA

Basta digitalizar o código QR e 

encomendar o catálogo.

Ou ligue-nos:

T  +351 210 185961

Ou envie-nos um e-mail:

info@pt.slv.com



SLV Portugal
R. Margarida de Abreu, nº13 
– Lj2
1900-314 Lisboa
Portugal

T +351 210 185961

info@pt.slv.com


