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.-1 chegada do Led ao sector da iluminação
abre novas horizontes. 0 seu baixo consumo e as dimensões diminutas permitem
vuiorizar aspectos da arquitectura de
interiores nunca antes vistos. E aqui “vistos”. e' na sentido literal da palavra. Mas
daenganem-se os mais cépticos, parque
::este caminha de vanguarda, os ícones
nãaficam para trás. 0 seu charme não
podia ser mais desejado. Bem-vindo à nova
linguagem da iluminação.

Fim das lâmpadas incandescentes
reparou com certeza que as tradicionais lâmpadas incandescentes estão a desaparecer do
mercado. Por serem pouco eficientes em tennos
angéticos, e por esse motivo pouco ecológicas,
:ia directiva europeia obriga que nos próximos
elas sejam gradualmente substituídas. Este
anunciado representa um enorme desafio
-._ »z designers de iluminação, projectando muina iluminação Zed todo o seu potencial
xidade. A tarefa não é diñcil, já que por
_all
a iluminação é uma das áreas do design
e da decoração que mais rapidamente absorve as
xiidsxies e tira partido da evolução tecnológica.
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Iluminação técnica e decorativa: Fusão de
làrguogens
O avança da tecnologia led no sector da iluminação
contribuiu para que seja atenuada a linha de fron&im anne a iluminação tecnica e decorativa. A
:nova geração de iluminação que podemos projec:r em casa tira um enorme partido dessa evolução,
consumindo um mundo novo de oportunidades para
ZDÃOS os amantes das tecnologias que podem en:ognar ern soluções de iluminação toda a precisão
a eñciência técnica sem descorar a componente
.fecorativa. O surgimento do Oled, é um exemplo
:esta realidade, com o aparecimento de modelos de
;mdeeircs onde o Led ilumina grandes superfícies.
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Cenários de luz e cor
O avanço tecnológico no sector da iluminação
representa um salto qualitativo em termos de
soluções "
tivas. A explosão de cor e a pro~
jecção de luz a partir do mais inñmo espaço, pela
dhnensão reduzida do fed, garante a valorização
de todos os detalhes da arquitectura de interiores.
Esta é de resto uma das grandes conquistas da
nova era da iluminação, em especial para quem
desenha de raiz um projecto de arquitectura de interiores. Neste caso, podemos surpreendentemente
criar um foco de luz no espaço fisico mais reduzido.

Os ícones estão m1 mada
Os clássicos estão de regresso à iluminação. Os
modelos de Verner Paulon desenhados na de'cada de 50 e 60 têm vindo a ser reeditados com
enorme sucesso. O seu espírito visionário, e em
alguns casos futurista, garante uma longevidade
do design que resiste a todas as modas e pontinua nos nossos dias a conferir uma enorme
'
contemporaneidade à d
. Alguns destes
modelos são readaptados com versões Led.
Os clássicos da Martinelli Luce assinados pela
italiana Gae Aulentí em meados na década de 60, e
pelopróprioftmdadordamarcacontinuamafazerimensosentido, o que justifica a sua produção contínua.
É a prova de que o 'born design' se toma eterno.
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Showroom: Praceta José Epifania de Abreu, n.” 4
(Marcação sob consulta)
2770-094 Paço de Arcos
Tel: 21 441 ll 10
www. quartusalacam
www.facebook cam/QuartoSala

