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LRE 2x26 W

Luminária circular de embutir. Corpo em alumínio repuxado com 

acabamento em pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor em 

alumínio metalizado. Difusor recuado em vidro temperado jateado 

central. Soquetes em policarbonato anti-vibrátorio de engate rápido.                                                                                                           

LRD 2x26 W Luminária circular de embutir. Corpo em alumínio repuxado com 

acabamento em pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor em 

alumínio metalizado. Difusor em vidro temperado jateado central. 

Soquetes paralelos em policarbonato anti-vibrátorio de engate rápido.                                  

LRA 1x26 W Luminária circular de embutir. Corpo em alumínio repuxado com acabamento em 

pintura eletrostática epóxi na cor branca. Refletor em alumínio metalizado. 

Difusor em vidro temperado jateado central. Soquete vertical em policarbonato 

anti-vibratório de engate rápido.                                                                                                                                 

Obs: Compatível para lâmpadas LED base E27.

LXA DICROICA LED Decorativa circular de embutir com foco fixo. Corpo em alumínio repuxado com 

acabamento em pintura eletrostática epóxi na cor branca. 

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. 



LXC PAR LED

LXB DICROICA LED 

LinhaORIENTÁVEL 
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Decorativa circular de embutir com foco orientável. Corpo em alumínio 

repuxado com acabamento em pintura eletrostática epóxi na cor branca.

Decorativa circular de embutir com foco orientável. Corpo em alumínio 

repuxado com acabamento em pintura eletrostática epóxi na cor branca. 

Soquete em porcelana com contatos em latão.

LXD AR LED Decorativa circular de embutir com foco orientável. Corpo em 

alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática 

epóxi na cor branca.
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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. 

EMBUTIR



DXDQ 1xAR  

DXDQ 1 AR 

DXDQ 4 AR 

Decorativa quadrada de embutir com 1 foco recuado 

orientável. Corpo e moldura em chapa de aço tratada.

Pintura eletrostática epóxi na cor branco total.

Decorativa quadrada de embutir com 4 focos recuado 

orientável. Corpo e moldura em chapa de aço tratada; 

pintura central na cor preto e laterais branca. 

DXDQ-BR: Pintura eletrostática epóxi na cor branco total.
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Decorativa quadrada de embutir com 1 foco recuado 

orientável. Corpo e moldura em chapa de aço tratada; 

pintura central na cor preto e laterais branca.

DXDQ-BR: Pintura eletrostática epóxi na cor branco total.

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. 



DXDR 2 AR 

DXDR 3 AR  

DXDR 4 AR 

Decorativa retangular de embutir com 2 focos recuado 

orientável. Corpo e moldura em chapa de aço tratada; 

pintura central na cor preto e laterais branca.

 DXDR-BR: Pintura eletrostática epóxi na cor branco total.

Decorativa retangular de embutir com 3 focos recuado 

orientável. Corpo e moldura em chapa de aço tratada; 

pintura central na cor preto e laterais branca. 

DXDR-BR: Pintura eletrostática epóxi na cor branco total.

Decorativa retangular de embutir com 4 focos recuado 

orientável. Corpo e moldura em chapa de aço tratada; 

pintura central na cor preto e laterais branca.

 DXDR-BR: Pintura eletrostática epóxi na cor branco total.
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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. 



Decorativa de sobrepor quadrada.

Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi 

na cor branca. Difusor em vidro jateado temperado.

Soquete em porcelana com contatos em latão.

Obs.: Compatível para lâmpadas LED base E27.

Decorativa de sobrepor retangular.

Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi 

na cor branca. Difusor em vidro jateado temperado.

Soquete em porcelana com contatos em latão.

Obs.: Compatível para lâmpadas LED base E27.

DSDQ 

DSV 2x26 W

DSR 2xE27 W
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Decorativa de sobrepor quadrada.

Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi 

na cor branca. Difusor em vidro jateado temperado.

Soquete em porcelana com contatos em latão.

Obs.: Compatível para lâmpadas LED base E27.

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. 



LAR 1xE27 W

LAT 1xE27 W

LAC 2xE27 W 

Arandela tipo balizador retangular de sobrepor.

Corpo em alumínio e pintura eletrostática epóxi na cor 

branca. Difusor em vidro jateado temperado.

Soquete em porcelana com contatos em latão.

Obs.: Compatível para lâmpadas LED base E27.

Arandela tipo balizador triangular de sobrepor.

Corpo em alumínio e pintura eletrostática epóxi na cor 

branca. Difusor em vidro jateado temperado.

Soquete em porcelana com contatos em latão.

 Obs.: Compatível para lâmpadas LED base E27.
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Arandela de sobrepor. Corpo em alumínio repuxado com 

acabamento em pintura eletrostática epóxi na cor branca. 

Difusor em vidro temperado jateado central.Soquete em 

porcelana com contatos em latão. 

Obs.: Compatível para lâmpadas LED base E27.
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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. 



Luminária tipo arandela de sobrepor.

Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi 

na cor branca. Difusor em poliestireno leitoso.

Soquete em porcelana com contatos em latão.

Luminária tipo arandela de sobrepor.

Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi 

na cor branca. Difusor em poliestireno leitoso.

Soquete em porcelana com contatos em latão.

Luminária tipo arandela de sobrepor.

Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi 

na cor branca. Difusor em poliestireno leitoso.

Soquete em porcelana com contatos em latão.

Linha

PCP 1xE27 W 

PCM 1xE27 W

PCG 2xE27 W
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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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Luminária tipo arandela de sobrepor.

Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi 

na cor branca. Soquetes em porcelana de duplo contatos 

em latão.

Obs.: Compatível para lâmpadas Halopin LED.

Decorativa de sobrepor (Iluminação indireta).

Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi 

na cor branca. Soquete em porcelana com contatos em 

latão.

Obs.: Compatível para lâmpadas LED base E27.

Luminária tipo arandela de sobrepor.

Corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática epóxi 

na cor branca. Difusor em vidro jateado temperado. 

Soquete em porcelana com contatos em latão.

Obs.: Compatível para lâmpadas LED base E27.

PUG 1x70 W

LPI 2xE27 W

PTF 1xE27 W 
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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. 



Balizador de embutir.               

Corpo em alumínio e pintura epóxi 

na cor branca. Refletor assimétrico 

em alumínio frisado anodizado.

Obs.: Compatível para lâmpadas 

Halopin LED. 

BLG 1xE27 W

BLA 1x50 W 
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BLV 1xE27 W
Balizador de embutir.               

Corpo em chapa de aço e pintura 

epóxi na cor branca. Refletor 

assimétrico em alumínio frisado 

anodizado. Difusor em vidro jateado 

Obs.: Compatível para lâmpadas LED 

base E27. 

Balizador de embutir. Corpo e 

grade em alumínio injetado e 

pintura epóxi na cor branca. Difusor 

em vidro jateado.                                   

Obs.: Compatível para lâmpadas LED 

base E27.

BLR 2x50 W
Balizador de embutir. Corpo em 

alumínio e pintura epóxi na cor 

branca. Refletor em alumínio frisado 

anodizado. Obs.: Compatível para 

lâmpadas Halopin LED. 

BLR 1x50 W
Balizador de embutir. Corpo em 

alumínio e pintura epóxi na cor 

branca. Refletor em alumínio frisado 

anodizado. Obs.: Compatível para 

lâmpadas Halopin 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. 






