
LDE 2x32 W 

LDEY 2x32 W 

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado.

Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi 

na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio 

anodizado brilhante de alta pureza.

Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido. 

Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado.

Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi 

na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio 

anodizado brilhante de alta pureza. Soquetes em 

policarbonato anti-vibratório de engate rápido.

Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.

LDEF 2x32 W 

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado. 

Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi 

na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio 

anodizado brilhante de alta pureza.

Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.

Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.

Opção em aletas de chapa de aço modelo LDMF.

Linha

Linha
EMBUTIR

COMERCIAL
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Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, 
pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar 

as especificações deste catálogo sem comunicação prévia. 

FLUORESCENTE TUBULAR                         



Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado.

Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi 

na cor branca.Refletor e aletas parabólicas em alumínio 

anodizado brilhante de alta pureza.

Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido. 

Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado.

Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi 

na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio 

anodizado brilhante de alta pureza.

Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido.

Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.

LDEY 4x16 W 

LDM 2x32 W 

Linha

Linha
EMBUTIR

COMERCIAL

LDE 4x16 W 

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado. 

Corpo e aletas planas em chapa de aço tratada e pintura 

eletrostática epóxi na cor branca. Refletor parabólico em 

alumínio anodizado brilhante de alta pureza.

Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido. 

Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.
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Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, 
pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar 

as especificações deste catálogo sem comunicação prévia. 

FLUORESCENTE TUBULAR                         



LDD 2x32 W 

LDD 4x16 W 

Linha

Linha
EMBUTIR

COMERCIAL
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LDPA 2x32 W 

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado. 

Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi 

na cor branca. Difusor em poliestireno leitoso/transparente.

Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido. 

LDDA: Refletor multifacetado em alumínio anodizado 

brilhante de alta pureza.

Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado. 

Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi 

na cor branca. Difusor em poliestireno leitoso/transparente.

Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido. 

LDDA: Refletor multifacetado em alumínio anodizado 

brilhante de alta pureza.

Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado. 

Corpo e tampa soquete em chapa de aço tratada e pintura 

eletrostática epóxi na cor branca. Refletor multifacetado em 

alumínio anodizado brilhante de alta pureza.

Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido. 

Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.

Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, 
pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar 

as especificações deste catálogo sem comunicação prévia. 

FLUORESCENTE TUBULAR                         



Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado 

(Iluminação indireta e difusa). Corpo e refletor em chapa de 

aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca.

Defletor central calandrado em tela microperfurada em 

chapa de aço e pintura eletrostática epóxi na cor branca 

com filme poliéster leitoso.Soquetes em policarbonato anti-

vibratório de engate rápido.

Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado 

(Iluminação indireta e difusa). Corpo e refletor em chapa de 

aço tratada e pintura eletrostática epóxi na cor branca. 

Defletores laterais calandrados em tela microperfurada em 

chapa de aço e pintura eletrostática epóxi na cor branca 

com filme poliéster leitoso. Soquetes em policarbonato anti-

vibratório de engate rápido. 

Obs.: Compatível para lâmpadas Tubo LED.

LDINC 2x36 W

LDIN 2x36 W 

Linha

Linha
EMBUTIR

COMERCIAL

LDW 4x16 W
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Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado.

Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi 

na cor branca. Refletor e aletas duplo parabólicas em 

alumínio anodizado acetinado (Matte) brilhante de alta 

pureza. Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate 

rápido.                                                                                                      

Obs: Compatível para lâmpadas tuboled.

Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, 
pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar 

as especificações deste catálogo sem comunicação prévia. 

FLUORESCENTE TUBULAR                         



LSPA 2x28 W 

LSCT 2x28 W Luminária de sobrepor ou pendente em linha contínua. 

Corpo e tampa soquete em chapa de aço tratada e pintura 

eletrostática epóxi na cor branca. Refletor multifacetado em 

alumínio anodizado brilhante de alta pureza. Soquetes em 

policarbonato anti-vibratório de engate rápido. Alojamento 

para reator interno a peça.

Luminária de sobrepor ou pendente.

Corpo e tampa soquete em chapa de aço tratada e pintura 

eletrostática epóxi na cor branca. Refletor multifacetado em 

alumínio anodizado brilhante de alta pureza. Soquetes em 

policarbonato anti-vibratório de engate rápido. Alojamento 

para reator interno a peça.

Linha

Linha
SOBREPOR

COMERCIAL

LSA 2x28 W 

Luminária de sobrepor ou pendente.

Corpo e tampa central em chapa de aço tratada e pintura 

eletrostática epóxi na cor branca. Refletor e aletas 

parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta pureza. 

Soquetes em policarbonato anti-vibratório de engate rápido. 

Alojamento para reator interno a peça.
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Obs.: Antes de qualquer corte no forro, entrar em contato conosco, 
pois devido o aprimoramento dos produtos, a Lumiluz poderá alterar 

as especificações deste catálogo sem comunicação prévia. 
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