


Thanks to all of you who 

have collaborated in any 

of these projects: archi-

tects, decorators, lighting 

designers, lighting stores 

and lighting installers. 

Thank you for such special 

proposals and for having 

placed our product in such a 

good position.

Thanks



Obrigado

Obrigado a todos os que cola-

boraram em qualquer destes 

projetos: arquitetos, decora-

dores, designers de ilumina-

ção, armazéns de iluminação. 

Obrigado por propostas tão 

especiais. Obrigado por dei-

xar o nosso produto num lu-

gar tão bom.



Tecsoled. Get Inspired V1

Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial é proibida sem o consentimento prévio por escrito do proprietário dos direitos de autor. A 
informação apresentada neste documento não faz parte de nenhuma cotação ou contrato, acredita-se que é precisa e confiável e pode ser alterada sem 
aviso prévio. O editor não aceitará qualquer responsabilidade pelas consequências da sua utilização. A sua publicação não transmite nem implica qualquer 
licença sob patente ou outros direitos de propriedade industrial ou intelectual.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this 
document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be 
accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent or other industrial or intellectual 
property rights.



Get

5



Sectores

Inspire-se nos projetos que melhor se adaptam à sua área de trabalho.
Be inspired by the projects that best suit your work area.

Areas

 Soluções de iluminação para projetos do 
setor residencial. Lar doce lar.

Lighting solutions for housing projects. 
Home sweet home.

Living
Crème
Habitat
Oviedo
Outdoor
Warm
Elegance
In The Forest
Natural
Le Cuisine
Calm

24
30
54
68

102
120
154

208
214
224

Projeto de iluminação para o setor terciário 
e construções públicas. Soluções exigen-
tes pensadas para serem implementadas 
em grandes projetos.

Lighting designs for the tertiary sector and 
public buildings. Demanding solutions de-
signed to be implemented in large projects.

Contract
Arena y Mar
Terracota
Sostenibilidad
Let´s Talk
Con mucho Arte
Work in Progress
Fuente de Luz
Blue
Coffee Break
Ready to Made
Sunset
La Galiciana
Línea
Clínica Guilarte
Hallo

10
34
60
81
92
98

110
138
150
170
178
182
196
202
218

Projetos que giram à volta do produto com 
soluções pensadas para expor, orientar ou 
criar atmosferas em espaços comerciais. 

Projects that revolve around the product 
with solutions designed to display, focus or 
create atmospheres in commercial spaces.

Retail
Sneaker´s Place
Skin Care
Reflexión
La Botica
Outfit

42
72

132
146
190

Tecsoled - Get Inspired.

Clique para ver
Click to view
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Luzes

A melhor forma de procurar soluções adaptadas às necessidades do seu projeto atual
The best way to find solutions adapted to the needs of your current project.

Lights

Signage
Rotulagem

55
182
186
188

Product
Exposição

76
148
194

Orientation
Orientação

65
71
100
192

Decorative
Decorativa

14
17
32
38
58

83
87 
137
152
160

178 
193 
202
217 
226

Architectural
Arquitetónico

33
57
60
84
86

142 
155
193
197
200

202
218

198
222
226

Cove
Indireta

13
21
46
74
84

94
96 
106
120
188

Lighting Control
Ccontrolo de luz

15
18
39
83
116

135
180

Integrated
Mobiliário

27
32
40
166
212

216
229

Technical
Técnica

44
76
105
136
149

172
228

Cozinhas
Kitchen

28
104
164
214
228

Baths

Casas de 
banho

26
162
213

Office
Escritórios

100
110
170

Pools
Piscinas

69
144
159
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Projetos Projects

10 24 30

34 42 54

60 68 72

80 92 98

102 110 120

Dizem que uma imagem vale mais do que mil palavras.
It is said that a picture is worth a thousand words.

Clique para ver
Click to view
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132 138 146

150 154 170

178 182 190

196 202 208

214 218 224

Tecsoled - Get Inspired.Voltar ao índice / Back to Index 9
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Areia e mar y Mar
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O Twiins é um novo conceito de hotel que 

permite descobrir o verdadeiro caráter 

da Ilha de Ibiza. Cada canto deste resort 

surpreenderá os seus visitantes, graças à 

tecnologia mais inovadora e a um conjunto 

de conteúdos interativos que permitem 

explorar a grande magnitude do património 

cultural e natural de Ibiza.

Twiins is a new hotel concept that allows you to 

discover the true character of the Island of Ibiza. Every 

corner of this resort will surprise its visitors, thanks 

to the most innovative technology and a series of 

interactive content that allows the exploration of a 

great magnitude of the Ibizan culture and

its natural heritage.

The Ibiza TWIINS - Sirenis Hoteles - Localização | Location: Ibiza.

Fornecedor | Supplier: Novelec Pitiuses - Instalador de eletricidade | Electric installator: Soler y Costa Electricidad.
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“ O conceito do hotel trans-
borda em cada canto com 
a combinação de cores, 
luzes e texturas.

The concept of the hotel 
emanates from every corner 
through combination of 
colours, lights and textures.

Os quartos estão decorados de forma elegante em tons 
neutros combinados com as cores vibrantes dos tecidos 
e a combinação de luzes e sombras da iluminação indire-
ta escondida nos móveis. Todos os elementos transmitem 
a energia e vitalidade características da ilha.

The rooms are elegantly decorated in neutral tones com-
bined with vibrant coloured fabrics, topped off with a mixture 
of light and shadow from the indirect lighting hidden in the 
furniture.  All of these elements transmit the energy and vi-
tality that is characteristic of the island.

12
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As novas tecnologias para a produção de materiais de 
superfícies sólidas, como o KRION, permitem projetar 
elementos termoformados que assumem formas mais 
orgânicas e permitem brincar com a iluminação. As 
colunas do hotel são cobertas por painéis translúci-
dos que formam padrões geométricos e atuam como 
um difusor para uma matriz de iluminação LED RGBW 
traseira. Desta forma, as colunas tornam-se elementos 
decorativos com características próprias que podem 
alterar e transformar o ambiente conforme as neces-
sidades.

New technologies for the manufacture of solid surfaces 
such as KRION, allow the design of thermoformed ele-
ments, which adopt more organic shapes allowing easy 
adjustment of lighting. The hotel’s columns are covered 
with translucent sheets that form geometric patterns 
and serve as diffusers for a rear RGBW led lighting ma-
trix.  In this way, the columns become decorative ele-
ments with their own character capable of transforming 
not only themselves but the environment around them 
according to one’s needs.

14



A iluminação das áreas comuns é composta 
por elementos RGBW e lâmpadas decorativas 
monocromáticas. O controlo é feito através de 
sistemas DMX centralizados que gerem todos 
os elementos através de descodificadores para 
tira flexível e reguladores TRIAC para lâmpadas.

Para obter um resultado ideal, o projeto de 
iluminação deve ser executado com a maior 
liberdade possível. Isto consegue-se ao com-
binar elementos de controlo com tecnologia 
avançada e adaptativa, juntamente com uma 
variedade infinita de tons de cores, intensidade 
e saturação.

The lighting in the common areas is made up 
of RGBW elements and single-color decorative 
lamps.  A centralized DMX system manages all 
the elements through decoders for the flexible 
strips and uses TRIAC dimmers for the lighting.

To achieve an optimal result, the lighting design 
should be carried out as freely as possible.  This 
is achieved by combining controlled elements 
with advanced, adaptive technology, along with 
an infinite variety of colour hues, intensity and sa-
turation.

“ Colunas capazes de 
transformar o ambiente 
de acordo com a 
necessidade.

Columns capable of trans-
forming the environment 
according to one’s needs.

Tecsoled - Get Inspired.Voltar ao índice / Back to Index 15
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IP20 - 24/230V

4000 K

CRI 80

4500 lm/m

93 W/m

AS3535

35

35

Ø 1500

Tecsoled - Get Inspired.Voltar ao índice / Back to Index 17



“ A iluminação 
dinâmica joga
com os sentidos.

The dynamic lighting
plays with one’s senses.

Voltar ao índice / Back to Index18



O Ibiza Twiins oferece aos seus hóspedes uma 
visão global e interativa da ilha convidando para a 
descoberta da riqueza do património natural, cultural 
e histórico de Ibiza com base na tecnologia. As suas 
instalações estão repletas de elementos multimédia 
que apresentam infinitas propostas para mergulhar 
os utilizadores em múltiplas experiências. Projeções 
na piscina exterior, contentores imersivos de vídeo 
e ecrãs LED que disfarçam as paredes interiores, 
conferindo carácter e movimento.

A iluminação dinâmica preenche os espaços com 
movimentos luminosos e tridimensionais que fazem 
lembrar o movimento das ondas do mar e revelam o 
carácter mediterrâneo com que o hotel foi concebido. 

The Ibiza Twiins offers its guests a global, interactive 
vision of the island, inviting them to discover the richness 
of Ibiza’s natural, cultural and historical heritage all 
thanks to technology.  Its facilities are full of multimedia 
elements with endless offerings allowing users to 
immerse themselves in a multitude of experiences.  
Projections into the outdoor pool, immersive video 
containers and LED screens dressing the interior walls 
add character and movement.

Dynamic lighting fills the spaces and three-dimensional 
movements reminiscent of the motion of sea waves 
reveal the Mediterranean character with which the hotel 
is conceived. 

Tecsoled - Get Inspired. 19



A luz cria uma relação entre os diferentes elementos 
utilizados nos interiores do hotel. O design do espaço, 
que convida o utilizador a entrar no mar, é pontilhado 
por pequenos espaços que transitam entre a tradição e 
a modernidade dos materiais, banhados por luzes co-
loridas que fluem como a água conectando os espaços.

The light creates a relationship between the different 
elements used in the hotel’s interiors.  The design of the 
space, which invites the user to enter the sea, is dotted 
with small areas transitioning between the tradition and 
modernity of its materials, bathed in coloured lights that 
flow like water, connecting these spaces.

20
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*com feedback | powered by both heads

As necessidades de iluminação para 
longas distâncias têm a sua solução se-
gura e de elevado rendimento com as 
tiras ultra long da Tecsoled. 

As tensões de funcionamento de 24 V e 
48 V permitem escolher entre diferentes 
saídas de luz, proteções, densidades e 
comprimento mínimo de corte, manten-
do a segurança e a vida útil das instala-
ções de baixa tensão.

Long-distance lighting needs have a safe and 
high-performance solution with Tecsoled ultra 
long strips. 

Operating voltages and 48V 24V allow to 
choose between different light output, IP pro-
cess, densities and cutting unit with  the safety 
and lifetime of low-voltage installations.

Mais longe, mais fácil, mais rápido.

TSL OWENS   |   SILICONE

Farther, easier, faster

CINTAS FLEXÍVEIS | LED STRIPS

60m
in a continuos strip
de faixa contínua 



Imagina as 
possibilidades?
Can you imaging
the possibilities?

Lacamos as suas lâmpadas na cor que necessitar
We can lacquer your luminaires with the color you need

Cores do ano | Colour of the year 

2021

23

Sabemos que a personalização é funda-
mental, por isso existe a opção de lacar 
todos os nossos perfis e lâmpadas com as 
cores que melhor realcem os seus projetos.

Além disso, para acelerar as entregas, te-
mos preparado um vasto stock de lâmpa-
das já lacadas em branco ou em preto.

We know that customisation is essential, which 
explains why we offer the option of lacquering all 
our profiles and luminaires in the colours that best 
enhance your projects.

In addition, to speed up deliveries, we have a wide 
stock of luminaires already lacquered in white or 
black colour.



Cr è      me
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Casa HM Jardines Portogolf - Angel Martín Interiors

Localização | Location: Mallorca

Fotografia | Photo: Luna Pérez (Tramoontana Studio)

As diferentes potências de luz indireta dão 
apoio às matérias-primas naturais que 
decoram cada divisão. O Silicone Neon 
Strip proporciona dimensão e profundidade 
nas áreas expostas a alterações térmicas.

The different levels of indirect light support the natural 

raw materials that decorate each room.  The Silicone 

Neon Strip provides dimension and depth in areas 

exposed to thermal changes.

Cr è      me
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IP67 - 24V

4000 K

865 lm/m

9.6 W/m

NMT1010

10

10

120º
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17,1

8

IP20 - 24V

3000 K

CRI 80

546 lm/m

5 W/m

LS1708 LF

Tecsoled - Get Inspired.Voltar ao índice / Back to Index 27
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IP20 - 24V

3000 K

CRI 80

1960 lm/m

17 W/m

LS1708 EF

17,1

8

Tecsoled - Get Inspired.Voltar ao índice / Back to Index 29



Habitat The “Lite” luminaires allow you to experiment and 

get the most out of your creativity, achieving unique 

compositions.  Open spaces that are filled with design 

through simple elements.

30



As lâmpadas Lite permitem experimentar e obter o lado mais criativo conseguindo 
composições únicas. Espaços abertos que são preenchidos com design através 
de elementos simples.

31



IP20 - 24V

4000 K

CRI 80

2030 lm

26 W

LS3535 2R

35

35

IP20 - 24V

4000 K

CRI 90

497 lm/m

6.6 W/m

LS1013 LF

10

13

Voltar ao índice / Back to Index32



IP20 - 24V

4000 K

CRI 80

560 lm/m

5 W/m

LE1708 LF

23,2

6,3

Tecsoled - Get Inspired. 33



Terracota
Best Design
Contract Space
Award.
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“MEJOR DISEÑO 
ESPACIO CONTRACT”

Marbella Design
2020

Prémio

Tecsoled - Get Inspired.34



LE SUD SUITE é uma reflexão muito pessoal de Nayra Iglesias, vencedora do Prémio “Mejor Diseño 
Espacio Contract” no Marbella Design. Uma combinação de sustentabilidade e modernidade 
contida numa luxuosa suite de hotel.

LE SUD SUITE is a very personal reflection of Nayra Iglesias, winner of the “Best Spacial Design Contract” Award at 

Marbella Design.  A combination of sustainability and modernity contained in a luxurious hotel suite.

35



Moodboard
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Cores, materiais e texturas

A iluminação salpica os cantos da suite de detalhes acompanhando o design e reforçando a 
ideia de que a designer quer transmitir. A escolha de tons quentes e a alta reprodução cromá-
tica transmitem a essência dos elementos iluminados. A proteção especial das luzes que se 
encontram em áreas sensíveis garante a sua resistência e a sua limpeza.

The lighting splashes the corners of the suite with details, accompanying the design and rein-
forcing the idea that the designer wants to convey.  The choice of warm tones and high colour 
rendering transmit the essence of the illuminated elements.  The special protection located in the 
sensitive areas of the lights ensures their resistance and cleanliness.

Revestimentos de diferentes texturas em cores naturais como terracota, formam as peles 
deste quarto de hotel e convertem-no num espaço surpreendente no qual os materiais con-
trapostos falam a mesma linguagem ao dispô-los como se de uma união de camadas se 
tratasse.

A primeira camada, a primitiva, é o solo contínuo em materiais naturais enquanto que a últi-
ma, a moderna, é o teto em painéis metalizados; sendo a camada intermédia de elementos 
verticais onde se produz a fusão entre ambas.

Layers of different natural coloured textures such as terracotta, form the skins of this hotel room 
and make it a surprising space in which opposing materials speak the same language when 
arranged as a union of layers.

The first layer, the primitive, is the continuous floor made from natural materials while the last, the 
modern, is the ceiling made up of metallic panels; in the intermediate layer of vertical elements is 
where the fusion between both takes place.

3000º K CRI 90
IP20
IP67

Couleurs, matériaux et textures

Tecsoled - Get Inspired.Voltar ao índice / Back to Index 37
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“ O silicone Neon Strip 
adapta-se na perfeição 
às formas orgânicas da 
cabeceira da cama.

The Silicone Neon Strip adapts 
perfectly to the organic shapes of the 
headboard.

O controlo de luz 
através do sistema 
KNX (Grupo Light 
Center) permite gerar 
diferentes ambientes 
garantindo conforto e 
personalização.

The light control 
through the KNX system 
(Grupo Light Centre) 
allows the generation of 
different environments, 
guaranteeing comfort 
and personalization.

IP67 - 24V

3000 K

CRI 80

620 lm/m

9.6 W/m

NMT1312

13

12

120º

Tecsoled - Get Inspired. 39



“ O closet conta com iluminação de alta 
reprodução cromática que garante a fidelidade 
das cores da roupa.

The dressing room has high colour rendering lighting that guarantees the 
allegiance of the material colours.

IP20 - 24V

3000 K

CRI 90

455 lm/m

6.6 W/m

LS1013 LF

10

13
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A série Ultraslim da Tecsoled integra-se perfeitamente em 
qualquer espaço, cedendo o protagonismo aos elementos 
iluminados.

The Tecsoled “Ultraslim” series blends seamlessly into any 
space, giving prominence to the illuminated elements.

IP65 - 24V

3000 K

300 lm/m

7.2 W/m

NTS0410

4

10

120º

Tecsoled - Get Inspired.Voltar ao índice / Back to Index 41
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As cores neutras e a utilização de materiais como a pedra ou metal lacado 
reforçam arquitetonicamente o marcado carácter futurista desta loja de 
sapatilhas em A Corunha.

Neutral colours and the use of materials such as stone or lacquered metal architecturally 

reinforce the distinct futuristic character of this shoe store in A Coruña. 

Sneaker´s Place

 Localização | Location: A Coruña

Projeto | Project: KIMAK

43



A iluminação técnica escolhida é flexível e polivalente. 
O sistema de conexão track permite escolher os lugares 
onde localizar as lâmpadas de acordo com as necessi-
dades de cada distribuição dos produtos e expositores 
da loja. As lâmpadas lineares favorecem uma iluminação 
geral que convida o cliente a entrar na loja, enquanto os 
projetores podem direcionar a luz para os pontos chave 
de atenção.

The technical lighting chosen is flexible and versatile.  The 
track connection system allows the option to distribute the 
lighting according to the needs of each of the products and 
displays in the store.  Linear luminaires favour general light-
ing that invites the user to enter the store, while spotlights 
can direct the light to key points of attention.

IP20 - 230V

3000 K

CRI 90

2500 lm

25 W

IP20 - 230V

3000 K

CRI 90

3450 lm

36 W

SPOT 100 TRACK

P48R TRACK

83,5

228

108,6

150

75

35

580

77
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“ O sistema “Track” adapta-
se muito bem às alterações 
sazonais das coleções.

The “Track ”system adapts very well to the 
seasonal changes of the collections. 

Tecsoled - Get Inspired.Voltar ao índice / Back to Index 45



As paredes da loja contêm linhas de 
iluminação indireta que aparecem entre 
os elementos de pedra e metal.  O teto 
é formado por painéis metálicos perfu-
rados que permitem a passagem da luz 
simulando a iluminação natural.

The walls of the premises contain lines 
of indirect light that appear between the 
stone and metal elements.  The ceiling is 
made up of perforated metal panels that 
allow light to pass through, simulating 
natural light.

Voltar ao índice / Back to Index46
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Adaptabilidade
Adaptability

A família “Magnetic Track” é composta por 
diferentes soluções capazes de cobrir qual-
quer necessidade de exposição do produto.

The “Magnetic Track” family is made up of dif-
ferent solutions capable of fulfilling any prod-
uct display need.

Elevada
reprodução
cromática

High colour 
rendering

90
CRI

Módulos específicos 
que evitam o brilho 
ofuscante

Specific modules 
that prevent glare.

19
UGR

Tecsoled - Get Inspired.50



Puro magnetismo
Pure magnetism

O seu magnetismo permite variações ágeis das áreas de 
exposição sem estarem limitadas por elementos de ilu-
minação fixos. O módulo fica oculto na estrutura, o que 
permite um acabamento de linhas limpas

Its magnetism allows agile variations of the display areas 
without being limited by fixed lighting elements. The module 
is integrated into the structure, which allows for a clean-
lined finish.

 Módulo L Módulo M Módulo S Foco

Suspenso

L Module M Module S Module Spotlight

Pendant

Voltar ao índice / Back to Index 51
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Soluções completas
Complete solutions
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A entrada norte da cidade torna-se num 

símbolo com o projeto Vasco Gran Bule-

var. Um complexo composto por edifícios 

residenciais, escritórios, supermercado, 

ginásio e parques de estacionamento que 

representam a obra mais importante do 

Principado nos últimos anos.

The northern entrance of the city becomes totally 

symbolic with Gran Bulevar El Vasco project. A 

complex made up of residential buildings, offices, a 

supermarket, a gym and car parks that make up the 

most important work in the Principality in recent years.

Bulevar

54



Gran Bulevar El Vasco - Localização | Location: Oviedo

Tecsoled - Get Inspired. 55



IP67 - 24V

3000 K

865 lm/m

9.6 W/m

NMT1010

10

10

120º

Nas zonas não acessíveis optou-se por 
uma instalação em superfície.

In-surface installation was chosen in 
non-accessible areas. 

Porém, nas janelas, por serem uma área 
visível, a estética prevaleceu e recorreu-
-se ao encastramento do perfil.

However, with the windows being a visible 
area, aesthetics prevailed and they chose 
to embed the frames.

56
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A característica marcante comum a todas as tiras 
flexíveis é sua grande adaptabilidade: a sua forma 
de instalação, dimensões estreitas ou variações 
de cores. No interior do Bulevar foram construídas 
estruturas nas quais adaptamos a iluminação, ajus-
tando-nos ao design e não vice-versa. A iluminação 
das áreas de acesso funciona como luz geral, mas 
também pode ser alterada e programada através 
do comando DMX para adaptar a luz aos diferentes 
eventos, festas ou dias comemorativos.

The outstanding characteristic common to all flex-
ible strips is their great adaptability: their installation 
method, tight dimensions or colour variants.  Inside 
the “Bulevar”, structures have been built with adapted 
lighting, adjusting to the design and not the other way 
around.  The lighting in the access areas works as gen-
eral light, but can also be changed and programmed 
through DMX control to adapt the light according to 
different events, celebrations or commemoration days.

Tecsoled - Get Inspired.58
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Sostenibilidad
ÁGORA-BOGOTÁ é um centro de convenções que foi projetado para se elevar à categoria 
de edifício público incorporado no imaginário de todos os cidadãos. Oferece uma imagem 
que representa as aspirações de uma sociedade em transformação, comprometida com as 
preocupações do presente, com a sensibilidade ambiental, e que consegue ir ao encontro 
das necessidades específicas de cada evento.

Sustentabilidade   

ÁGORA-BOGOTÁ is a convention centre that has been designed to rise to the level of a public building combined 

with the imagination of all of its citizens. It offers an image that represents the aspirations of a transforming society, 

committed to the sensitive environmental concerns of the present, while being able to meet the specific requirements 

of any event.
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Ágora – Bermúdez Arquitectos (Estudio Herreros) - Localização Location: Bogotá (Colombia)

“ A fachada 
iluminada é a 
peça-chave do 
complexo.

The illuminated façade 
is the key piece of the 
complex.

Tecsoled - Get Inspired.Voltar ao índice / Back to Index 61



A fachada iluminada é a peça-chave do complexo. Uma pele 
que envolve todos os espaços e que utiliza uma iluminação 
subtil para se texturizar, destacando-se do ambiente, mas 
acompanhando a sobriedade dos materiais utilizados. As 
lâmpadas estão alojadas numa subestrutura que também 
contém janelas grandes e dispositivos de abertura regulados 
eletronicamente para aspirar o ar externo.

O interior está organizado em torno de quatro grandes cen-
tros de circulação que albergam os serviços e áreas técnicas 
que fazem da ÁGORA-BOGOTÁ um local versátil para reu-
niões e atividades.

The illuminated façade is the key piece of the complex. A skin 
that surrounds all spaces uses subtle lighting to add texture, 
standing out from the environment, but accompanying the 
sombreness of its core materials.  The lights are housed in a 
substructure that also contains large windows and electronica-
lly controlled openings to take in fresh air.

The interior is organised around four large circulation centres 
that house not only the services but also the technical areas 
that make ÁGORA-BOGOTÁ such a versatile place for meetings 
and activities.
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Os corredores interiores permitem que o edifício seja concebido como 
um fragmento encapsulado da cidade que utiliza a iluminação e os 
elementos arquitetónicos como elos de ligação dos espaços. A luz 
emerge dos elementos que funcionam como zonas de transição, 
adaptando-se às suas formas, às suas longas distâncias e às suas ne-
cessidades técnicas.

A utilização de uma iluminação com elevado grau de proteção, como 
a Silicone Neon Strip, consegue respeitar integralmente a estrutura 
que vai servir de base, sem comprometer a resistência do produto ao 
longo do tempo.

Os difusores especiais de até 50 metros, além de facilitar a instalação, 
oferecem uma visão que reforça o conceito de linhas infinitas alcan-
çadas com a escala e complexidade da edificação, e que lembram as 
avenidas da cidade de Bogotá.

The corridors allow the building to be conceived as an encapsulated 
fragment of the city using lighting and architectural elements as con-
nectors of spaces.  The light emerges from the elements that serve as 
transition zones, adapting to their shapes, their long distances and their 
technical needs.

The use of a highly protected lighting, such as Silicone Neon Strips, man-
ages to fully respect the structure that will serve as the base, without 
compromising the wear of the product over time.

The special 50-meter diffusers, in addition to facilitating installation, offer 
a vision which reinforces the concept of infinite lines, reminiscent of the 
streets of Bogotá city, achieved through the scale and complexity of the 
building. 

IP67 - 24V

3000 K

865 lm/m

9.6 W/m

NMT1010

10

10

120º

IP20 - 24V

3000 K

CRI 80

1240 lm/m

11 W/m

LE2525 MF

35

23,9
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Instalações rápidas e sem cortes.
Fast and continuous installations.

Acabamento em branco mate que fica 
esteticamente muito bem apagado 
e emite uma luz suave quando está 
aceso. 
Matte white finish, aesthetic design
when it is off and soft lighting when it is 
on. 

PC flexível.
Flexible PC. 

Tramitança de 65%.
Transmittance of 65%.

Apresentado numa embalagem que 
facilita a sua colocação e o seu arma-
zenamento.
Easier installation and storage thanks to 
special packaging.

O difusor dos

GRANDES
PROJETOS
The diffuser of large projects

difusor 
contínuo
continuous diffuser
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Black&White
Difusor

discreto apagado, luminoso aceso
discreet off, bright on.



A iluminação engloba o ambiente 

adaptando-se a cada canto, gerando 

assim uma linha elegante e minimalis-

ta. Um feixe de luz submerso delimita 

o perímetro da piscina que potencia a 

sua presença, que combinando com a 

iluminação geral realça cada detalhe.
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The lighting encompasses 

the environment adapting 

to every space, thus gener-

ating an elegant, minimalist 

line.  A submerged beam of 

light makes the perimeters 

of the pool seem limitless, 

enhancing its presence, 

which combined with gen-

eral lighting highlights every 

little detail.

Outdoor
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A iluminação de passagem desenha o percurso 
natural da casa, isso permite que cada área ga-
nhe o protagonismo que merece. Um equilíbrio 
de luz garante um espaço atrativo, perfeito para 
relaxar.

The passage lighting draws the natural path of the 
house, it allows each area to gain the prominence it 
deserves.  A balance of light guarantees an attrac-
tive space, perfect for disconnection.

IP65 - 24V

4000 K

CRI 80

2 x 542 lm/m

2 x 5 W/m

LW1748 LF

48,5

17,7
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IP65 - 24V

4000 K

CRI 80

1750 lm/m

18 W/m

LE2312 EF

11,3

30,5

IP20 - 24V

4000 K

CRI 80

880 lm/m

11 W/m

LD2676 MF

76,6

26,5
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Um exemplo perfeito de como diferentes tipos de iluminação são a melhor alternativa para 
o setor comercial. Permite uma iluminação ajustada em cada área para destacar ao máximo 
os produtos. Os pontos de luz complementam a estética geral da farmácia de forma natural 
e elegante.

This pharmacy specializing in skin care it´s a perfect example of how different types of lighting are the best alternative 

for the commercial sector.  It allows an adjustable illumination in each area helping to achieve optimum product 

lighting.  The light points complement the general appearance of the pharmacy in a natural, elegant way.
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Farmácia Carlota Castro

Emplacement | Location: Ferrol - Projet | Project: ASP Alumbrado

Skin care
73



Destaca a cavidade do teto que proporciona profundi-
dade e volume. É um bom método para abordar tanto 
a funcionalidade como a estética, gerando uma grande 
quantidade de luz e estiliza o espaço de uma forma 
linear.

The ceiling cavity stands out, which provides depth and 
volume. A good method to address both functionality 
and aesthetics, generating a lot of light and stylizing the 
space in a linear way.
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IP20 - 24V

4000 K

CRI 80

2000 lm/m

17 W/m

LS1708 EF

17,1

8
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Os perfis integram-se perfeitamente no mobiliário, ilu-
minando o produto de forma homogénea ou realçando 
as suas formas quando é necessário. Dada a sua adap-
tabilidade, o sistema “Track” permite centrar a atenção 
sobre determinados produtos, permitindo variações 
ágeis das áreas de exposição sem estarem limitados 
por elementos de iluminação fixos.

The contours are perfectly integrated into the furniture, 
illuminating the product evenly or highlighting its shapes 
when necessary. Given its adaptability, the “Track” system 
allows the focus of attention to be on specific products, 
supporting agile variations of the exhibition areas without 
being limited by fixed lighting elements.

Tecsoled - Get Inspired.

IP20 - 230V

4000 K

CRI 90

2500 lm

25 W

SPOT 100 TRACK

83,5

228

108,6

150

IP20 - 24V

4000 K

CRI 90

560 lm/m

5 W/m

LE1708 LF

23,2

6,3
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NNR25
Magic line
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360º de iluminação decorativa
360º decorative ligthing

Ø 25

Horizontal ceiling
Horizontal suspensa

Horizontal ceiling
Horizontal ao teto

Vertical lifting
Vertical suspensa

Vertical ceiling single
Vertical ao teto, simples

Splicing
Design encaixado

Vertical ceiling doble
Vertical ao teto, dupla

Boom shape
Ondulada suspensa

Concealed styling
Ondulada no teto
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Pequeno espaço onde nascem 
grandes projetos. Um “local” destinado 
ao intercâmbio de ideias para 
apresentar aos clientes e funcionários 
novos desenvolvimentos no mundo 
da iluminação, a fim de criar sinergias 
para que os melhores projetos 
sejam criados.

A space where big projects are born. A building 

devoted to the exchange of ideas where new 

ideas in the world of lighting are brought to 

clients and collaborators in order to create 

synergy enabling the best projects to come into 

existence.

Let́ sTalk

Espaço de concepção do projecto  Madrid 2021. Pedro Soria Raya
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“ Discreto apagado, 
luminoso aceso

Discreet off and bright on

Uma combinação entre difusores Black 
& White e o controlo de luzes Casam-
bi convertem o ambiente num lugar de 
mudança, adaptação e personalização 
ao alcance da sua mão. Um sistema 
muito útil para deixar a criatividade voar.

A combination of Black & White diffusers 
and Casambi light control make the en-
vironment a place of change, adaptation 
and personalization, all at your fingertips.  
A very useful system allowing your crea-
tivity run wild.
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Skyline recebe-nos criando um caminho de luz desde a 
entrada, que nos conduz até ao centro do local, conferin-
do carácter ao chamativo teto de betão. 

Skyline welcomes us by creating a path of light from the en-
trance that directs us to the centre of the premises, adding 
character to the eye-catching concrete ceiling.

IP20 - 24V

3000 K

CRI 90

1320 lm

13,5 W

SKYLINE

130 20

176

45º

90º

Direct | Direct

Indirect | Indirect

Mur | Wall
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Neste espaço de descanso destaca-se a iluminação 
indireta da lâmpada do chão exterior e o NNR25 como 
elemento destacado, um produto galardoado com o 
Prémio Red Dot 2021.

In this rest space, the indirect illumination of the outdoor 
floor lights and the Nnr25 stand out as a prominent ele-
ment, a product presented with the 2021 Reddot Award.

22

18

LF2218

IP67 - 24V

3000K

CRI 80

1200 lm

11 W

IP65 - 24V

3000 K

950 lm/m

16 W/m

NNR25

Ø 25

360º

86
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Skyline é levar a linha a outro nível, é pura-
mente minimalista, é fazer um jogo entre luzes 
e sombras. Destaca-se pela sua leve estrutu-
ra e simples instalação que permite destacar 
tetos, iluminar espaços ou iluminar áreas de 
exposição graças ao seu alto CRI.

Skyline is taking the line to a whole new level, it 
is a pure element of minimalism, a game of light 
and shadow. It stands out for its light structure 
and simple installation that allows you to high-
light ceilings, brighten up spaces or provide light 
to exhibition areas because of its high CRI.

90



Direct
Lighting

DC
24V

12M
MAX.CRI

90
Indirect
Lighting
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Arte
Con mucho

Construído pela família Ortega y Gasset 

e casa do califa do toureio Manolete, o 

restaurante está localizado num lugar 

privilegiado, no coração da cidade, num 

lugar mágico e cheio de história.

Built by the Ortega y Gasset family and home to the 

bullfighting caliph Manolete, the restaurant is located 

in a privileged setting, in the heart of the city, a magical 

place full of history.

La Casa de Manolete - Juanjo Ruíz y Reme Romero

Localização | Location: Córdoba - Projecto | Project: Rafael Castelló y Juan José Lozano - Artista | Artist: Fernando García Herrera
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Um edifício emblemático do final do século XIX alberga o 
restaurante e a escola de hotelaria La Casa de Manolete. 
O chef Juanjo Ruiz e a diretora da Casa de Manolete, Re-
medios Romero, impulsionadores do projeto, reabilitaram o 
edifício histórico para convertê-lo num lugar que exala arte 
em todas as suas divisões.

A restauração da casa, de estilo colonial com pinceladas 
modernistas e clássicas na sua decoração, desenvolveu-se 
de forma extremamente respeitosa com todos os elemen-
tos e com a memória de duas das personagens mais impor-
tantes da história de Espanha. 

No salão Manolete encontram-se duas grandes obras de 
arte do pintor de Córdoba, Fernando García Herrera, pinta-
das a óleo e caneta sobre tela, que mostram as duas perso-
nagens mais ilustres que habitaram no palacete: Manolete 
e Ortega y Gasset.

An emblematic building from the late 19th century houses the 
La Casa de Manolete restaurant and hospitality school.  The 
chef Juanjo Ruiz and the director of the Casa de Manolete, 
Remedios Romero, promoters of the project, have refurbished 
the historic building to turn it into a place that oozes art in all 
its rooms.

The restoration of the house, in a colonial style with modernist, 
classic touches in its decoration, has been carried out in an 
extremely respectful way with all the elements and the mem-
ory of two of the most important characters in Spanish history. 

In the Manolete suite there are two great works of art by the 
Cordoba painter Fernando García Herrera, painted with oil 
and pen on canvas, which show the two most illustrious char-
acters who have inhabited the palace:  Manolete and Ortega 
y Gasset.

“ Exala arte em 
cada prato, cada 
peça, cada sala.

Art oozes from every plate, 
every object, every room.
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Destaca-se a cuidada 
iluminação do salão 
“Suite”, que deve o 
seu nome à utilidade 
da sala quando ali 
viveu Manolete. Uma 
sala reservada muito 
acolhedora em que 
a iluminação indireta 
realça os tetos altos. 
Conta, também, com 
um belo candeeiro 
de correntes e cristais 
Swarovski inspirado 
no designer Alexan-
der McQueen.

The mindful lighting 
of the “Suite” stands 
out, which owes its 
name to the use of the 
room when Manolete 
lived there. A very cozy 
booth in which indi-
rect lighting enhanc-
es the high ceilings. It 
also boasts a beauti-
ful Swarovski crystal 
chandelier inspired by 
the designer Alexan-
der McQueen.
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Workin
progress

Um design desenfreado que em combina-
ção com uma iluminação adaptada a cada 
área gera um ambiente de trabalho dinâmi-
co, que acompanhado com uma chávena 
de café faz com surjam as melhores ideias.

An uninhibited design in combination with lighting 

adapted to each area, creates a dynamic work 

environment, which accompanied by a cup of coffee, 

helps bring out the best ideas.
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IP20 - 24V

4000 K

CRI 80

4275 lm/m

42 W/m

LS7535 3R

35

75

IP20 - 24V

4000 K

CRI 80

560 lm/m

5 W/m

LV6527 LF

27,5

65
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IP20 - 24V

4000 K

CRI 80

1925 lm/m

26 W/m

LS5035 2R

50

35

“ Combinações de 
luz que convidam 
à criatividade.

Light combinations that 
invite creativity.
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WarmQuente
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Alberto García s’est 
chargé du design d’un 
logement familial en 
dotant l’esthétique in-
térieure d’un certain air 
oriental et dont le prin-
cipal atout réside dans 
les finitions et dans la 
sélection du design des 
meubles et de luminai-
res décoratifs.

Alberto García has designed 

a family home with a certain 

oriental air whose promi-

nence falls on the finishes, 

the selection of furniture de-

sign and decorative lighting.

Moradia unifamiliar Ronda Norte - Alberto García Diseño Interior. Localização | Location: Murcia.
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Todo o projeto desta casa foi pensado para otimizar o es-
paço e melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes. 
A começar pela escolha dos materiais, utiliza o carvalho 
natural mate como tema comum ao longo de todo o pro-
jeto, estando presente nos pavimentos, gelosias e em vá-
rios móveis. 

A distribuição é limpa, de fácil circulação e aberta, otimi-
zando a entrada de luz natural. A iluminação, em geral, se-
gue os mesmos critérios de distribuição, usando de forma 
inteligente reforços de luz nas áreas de trabalho ou dando 
claridade a mais áreas interiores da casa.

The entire design of this house has been thought out to op-
timize space and improve the quality of life of its inhabitants.  
Starting with the choice of materials, he uses natural matte 
oak as the common theme throughout the project, being 
present in the flooring, latticework and in several pieces of 
furniture. 

The distribution is clean, easy to circulate and open, opti-
mizing the entry of natural light.  Lighting, in general, follows 
the same distributional criteria, intelligently using light rein-
forcements in work areas or providing clarity to more internal 
areas of the house.

IP20 - 230V

4000 K

CRI 90

4275 lm

45 W

LE50

70

36

IP20 - 24V

3000 K

CRI 80

1062 lm/m

11 W/m

LC1616 MF

16

16
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No quarto principal propõe uma suite com zona de trabalho, 
um guarda-roupa grande e uma casa de banho separada 
subtilmente por um painel deslizante escondido e uma ge-
losia de vidro. Utiliza linhas de luz indireta, tanto na cabe-
ceira como na casa de banho, o que dá profundidade aos 
espaços sem sujar visualmente os desenhos e realça a ideia 
da madeira de carvalho como tema comum.

A iluminação indireta e a iluminação dos móveis são total-
mente ajustáveis para se adaptarem às necessidades atuais 
e alcançar um maior conforto.

In the master bedroom he proposes a suite with a work area, a 
large wardrobe and a bathroom subtly separated by a hidden 
slide and a glass lattice.  He uses indirect light lines, both in 
the headboard and in the bathroom, which gives depth to the 
spaces without visually dirtying the designs and enhances the 
idea of oak wood as the common theme.

Indirect and furniture lighting is fully adjustable, to adapt to the 
needs of the moment and achieve greater comfort.

IP20 - 24V

3000 K

CRI 80

928 lm/m

8.5 W/m

LS1715 SF

17,1

15,2
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Fuente
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Complexo de escritórios A2 Plaza – Anaya Arquitectos S.L.P.

Localização | Location: Madrid 2020 - Projeto | Project Manager: Bovis

Tecsoled - Get Inspired.

deluz
Fonte de luz
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O projeto arquitetónico da 

A2 Plaza projeta uma ima-

gem sólida e vanguardista, 

materializada em espaços 

lineares, amplos, luminosos 

e flexíveis, que consolidam 

o equilíbrio entre funciona-

lidade, estética e elevados 

níveis de conforto e habita-

bilidade.

The architectural design of A2 Plaza 

projects a solid, innovative image, 

materialized in linear, spacious, 

bright, flexible spaces, which 

consolidate the balance between 

functionality, aesthetics, advanced 

ergonomics and habitability
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“ O projeto garante a sua plena 
sustentabilidade a partir de 
uma perspetiva ambiental, 
evidenciada com a obtenção 
da classificação energética “A”. 

The project 
guarantees its full 
sustainability from 
an environmental 
perspective, verified
by its grade “A”
energy rating.
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IP67 - 12/24V

4000 K

CRI 80

900 lm/m

9 W/m

M28G
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“ Os tetos falsos e as 
paredes com vidros 
“absolute black” 
reforçam a luz como 
eixo central do projeto.

The stretch ceilings and the walls with 
“absolute black” glass reinforce the 
light as the central axis of the design.

A iluminação dos espaços é composta por uma matriz de 
módulos LED de alta luminosidade.  A grande abertura 
das suas lentes (175º) distribui o fluxo de luz de forma 
uniforme e não gera marcas de pontos de luz apesar da 
proximidade da tela difusora. 

Os tetos falsos de PVC ocultam e difundem a iluminação.   
As superfícies convertem-se numa grande iluminação 
infinita complementada com uma utilização significativa 
de luz natural.

The lighting of the spaces is composed of a matrix of high 
luminosity LED modules. The large aperture of its 175º lenses 
distributes the luminous flux evenly and does not generate 
light spots despite the proximity of the diffuser cloth. 

The PVC stretch ceilings hide and diffuse the lighting. The 
surfaces become a large infinite light complemented by a 
significant use of natural light.
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“ SLESA-UE7 oferece múltiplas 
funções avançadas para 
aplicações arquitetónicas de
alto nível.

SLESA-UE7 offers multiple advanced functions 
for high-end architectural applications.

O controlo de luz ajusta-se à ocupação real das diferen-
tes áreas graças à utilização de sensores de presença. 
A quantidade de luz é adaptável e controlável de forma 
centralizada através do software DMX ESA PRO-2 de 
Nicolaudie que permite o seu controlo direto, indepen-
dente ou remoto através da entrada DMX SLESA-UE7.

The light control adjusts to the real occupation of the
different areas thanks to the use of presence sensors.
The amount of light is both adaptive and centrally
controllable through Nicolaudie’s ESA PRO-2 DMX
software, which allows direct, independent
or remote control through the
SLESA-UE7 DMX gateway.
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A iluminação dinâmica veio para ficar, uma luz capaz de gerar 

emoções, de preencher espaços, de criar atmosferas, uma luz 

capaz de transmitir a alma de cada projeto.

Dynamic lighting is here to stay. It is a light capable of generat-

ing emotions, of filling spaces, of creating atmospheres, a light 

capable of reflecting the soul of each project.

VÍDEO
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Elegance

50

80

IP20 - 24

3000 K

CRI 80

546 lm/m

5 W/m

Moldagem
C374 Antonio LF

50

180

IP20 - 24

3000 K

CRI 80

546 lm/m

5 W/m

Moldagem
C373 Antonio LF
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Os elementos de luz indireta são os que 

criam a verdadeira atmosfera em lares, lojas, 

escritórios e hotéis. A gama oferece designs 

de linhas elegantes e pequenas medidas 

para ambientes minimalistas.

Indirect lighting elements are what create the true 

atmosphere in homes, shops, offices and hotels. The 

range offers designs with elegant lines and small sizes 

for minimalist environments.
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MINIMAL LIGHTING
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Escala 1:1
1:1 Scale

JULIA I

35

40
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JULIA II

35

45
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Excelência
Excellence

90
CRI Fidelidade

cromática
profissional

Professional 
colour
accuracy

19
UGR A única coisa 

que deslubra é 
o seu design

The only thing
that dazzles
is its design

80
LM

Concebida 
para durar

Designed
to last
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Versatilidade
Versatility

Iluminação contínua | discontínua 
Continuous | discontinuous lighting

Iluminação direta | indireta
Direct | indirect lighting

A simplicidade do design do modelo JULIA 
I oferece a possibilidade de combinar difu-
sores translúcidos e opacos para conseguir 
lâmpadas exclusivas. As diferentes secções 
proporcionam elegância e modernidade 
sem perder a essência do produto.

Ambas as partes da lâmpada, inferior e supe-
rior, são feitas com as mesmas regras de de-
sign. Isto permite criar lâmpadas com emis-
sões simples ou duplas de forma simples. A 
combinação de ambos os elementos explora 
uma infinidade de possibilidades. 

The simple design of the JULIA I model offers 
the possibility of combining translucid and 
opaque diffusers to create exclusive lumi-
naires. The different sections provide a touch 
of elegance and innovation without losing the 
essence of the product.

Both parts of the luminaire, lower and upper, 
are made with the same design rules. This 
makes it possible to easily create luminaires 
with single or double emissions. The combina-
tion of both elements explores an infinite num-
ber of possibilities. 
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Carácter

Simplicidade, integração e elegância foram as premissas para a 
criação do modelo JULIA. As suas formas arredondadas e ae-
rodinâmicas conseguem suavizar as linhas proporcionando um 
carácter único. O seu interior é composto pela eletrónica mais 
compacta e avançada, o que proporciona uma maior simplicida-
de e evita os elementos externos.

Simplicity, integration and style have been the design premises for 
the creation of JULIA. Its rounded and aerodynamic shapes soften 
the lines and give it a unique character. Its interior is formed by the 
most compact and advanced electronics, which provides a plus of 
simplicity and avoids external elements.

Character
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Adaptação

O modelo JULIA adapta-se às ne-
cessidades de instalação de qual-
quer projeto. A lâmpada pode ser 
instalada nos tetos, superficial-
mente, sem fixações e da forma 
mais subtil possível. Os seus cabos 
tensores, para a instalação suspen-
sa, partem do modelo JULIA sem 
acessórios, diretamente do seu in-
terior, formando um conjunto onde 
a verdadeira protagonista é a lâm-
pada.

JULIA can be adapted to the instal-
lation needs of any project. The lu-
minaire can be installed on ceilings, 
superficially, without fastenings and 
in the most subtle way possible. Its 
tensioning cables, for suspended in-
stallation, come from JULIA without 
accessories, directly from its interior, 
forming a neat ensemble where the 
main attraction is the luminaire.

Adjustment
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A família completa-se com o mo-
delo JULIA II que, graças ao seu for-
mato, consegue emitir um feixe de 
luz muito concentrado o que evita 
o brilho ofuscante e consegue uma 
iluminação mais direta.

The family is completed with the JU-
LIA II model which, as a result of its 
shape, is able to deliver a highly con-
centrated beam of light which avoids 
glare and ensures more direct illumi-
nation.

MINIMAL LIGHTING
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“La Tecla Comunicación”” projetou um es-
paço polivalente que convida ao descobri-
mento de veículos num ambiente concep-
tual. O controlo de luz dinâmico expõe as 
linhas de carácter em cada um dos carros 
através do seu reflexo.

“La Tecla Comunicacíon” has designed a multipurpose 

space that invites the discovery of vehicles in a 

conceptual environment.  Dynamic light control uses 

reflection to expose the character lines in each of the 

cars.

   Reflexión

Luxury Cars Arenas

Localização | Location: Sevilla

Projeto | Project: La Tecla Comunicación 

Fornecedor | Supplier: Grupo Light Center (GLC)

132



Tecsoled - Get Inspired. 133



134



IP20 - 24V

4000 K

CRI 80

1820 lm/m

17 W/m

LE1715 EF

15,5

23,2

“ A equipa criativa de
“La tecla” transmite
carácter com a utilização 
de iluminação dinâmica. 

The creative team behind
“La Tecla” conveys character 
using dynamic lighting.
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IP20 - 230V

4000 K

CRI 90

3420 lm

36 W

LS50

IP20 - 24/230V

4000 K

CRI 80

4500 lm

93 W

AS3535

75

54

35

35

Voltar ao índice / Back to Index136



A lâmpada “Curve” proporciona um toque decorativo. A responsável por garantir 
cores reais, uma redução máxima do reflexo e uma ampla iluminação técnica 
é a lâmpada “Work”. Produtos que se destacam pelo seu elevado acabamento 
estético.

The “Curve” lighting provides a decorative touch.  The light responsible for guarantee-
ing true colours, a maximum reduction of reflection and wide technical lighting is the 
“Work” light.  These products stand out for their highly exquisite finish.
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A Primafrío quis transmitir a sua longa 
trajetória atualizando a estética da sua sede 
central em Múrcia. A escolha cromática 
da iluminação contrasta com a solidez da 
estrutura, reforçando assim a sua imagem 
de marca.

“Primafrío” wanted to transmit its long history by 

updating the appearance of its headquarters in 

Murcia.  The chromatic choice of lighting contrasts 

with the solidity of the structure, thus reinforcing its 

brand image.

Instalaçãoes centrales Primafrío.

Localização | Location: Murcia - Projeto | Project: Estudio Muher - Fotografia | Photo: Juan de la Cruz Megías
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Blue

Instalaçãoes centrales Primafrío.

Localização | Location: Murcia - Projeto | Project: Estudio Muher - Fotografia | Photo: Juan de la Cruz Megías
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A construção destaca-se pela escolha de materiais e 
a sua distribuição que combina com uma iluminação 
personalizada. Geram uma sensação de robustez e 
consonância dando visibilidade à sede, adaptando-se 
ao ambiente.

The building stands out due to the choice of materials and 
their distribution combined with personalized lighting.  They 
generate a feeling of robustness and harmony, giving visi-
bility to the headquarters and adapting perfectly to the en-
vironment.
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IP67 - 24V

Amarillo / Yellow

450 lm/m

9.6 W/m

NMT1312

13

12

120º
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IP67 - 24V

Azul / Blue

310 lm/m

9.6 W/m

NMT1312

13

12

120º
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A combinação de Strip Water LED RGB com Silicon Neon 
Strip proporciona uma solução adaptada ao cliente. Pro-
porciona uma iluminação submersa com comprimento 
personalizado, durabilidade e alta resistência às mudan-
ças de temperatura.

The combination of Strip Water LED RGB and Silicone Neon 
Strips provides a customized solution.  It offers submerged 
lighting with customised length, durability and high resist-
ance to temperature change.

“ Resistência às 
mudanças térmicas 
e adaptabilidade em 
diferentes meios.

Resistance to thermal change 
and adaptability in different 
mediums.
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IP68 - 24V

RGB

270 lm/m

9.6 W/m

NNS1224

12

27

270º
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Botica
La
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Iluminação no teto, estantes e balcão que 
acompanham a estética que reproduz 
um ambiente retro. Toques de madeira 
e cerâmica que, juntamente com uma 
luz quente fazem com que o espaço seja 
acolhedor e descontraído.

Ceiling, shelving and counter lighting that accompany 

the aesthetic emulating a retro atmosphere. Wooden 

and ceramic touches combine together with a warm 

light making the space cosy and relaxed.

Tecsoled - Get Inspired.

Farmácia Pereiro

Localização | Location: Ourense

Projeto | Project: ASP Alumbrado
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IP20 - 24V

4000 K

CRI 90

490 lm/m

6.6 W/m

LS1013

10

13
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Um local cujos produtos se destacam graças aos diferen-
tes pontos de luz que inundam os espaço de forma equili-
brada e fazem com que a iluminação seja muito agradável 
para a vista.

An establishment whose products stand out thanks to the 
different points of light, which flood the space in a balanced 
way making the lighting very pleasing to the eye.

Tecsoled - Get Inspired.

IP20 - 230V

4000 K

CRI 90

2500 lm

25 W

SPOT 100 TRACK

83,5

228

108,6

150
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O interior des-

te café, em estilo 

oriental, utiliza a 

pureza das linhas e 

dos materiais para 

criar um espaço de 

calma e serenida-

de que convida a 

passar o tempo. A 

iluminação, feita à 

medida, adapta-se 

aos espaços e ser-

ve de elo de liga-

ção ao discurso do 

próprio design.   
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The interior of oriental style cafe uses the purity of lines and materials to create an invitingly 

calm, serene space for you to spend time in.  The made to measure lighting adapts to the 

space perfectly and serves as an insight to the story of its design.  

breakCoffee
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IP20 - 230V

3000 K

CRI 80

902 lm

11.52 W

LT90

Ø 90
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A personalização total das lâmpadas PRO, aliada ao cui-
dado estético do acabamento, fazem deste produto o 
melhor aliado com designs luminosos de linhas simples. 
A série PRO oferece a possibilidade de fabricar lâmpadas 
com as medidas desejadas, adaptando-se à arquitetura 
da sala ou da mobília. Os seus difusores de elevada qua-
lidade filtram e suavizam a luz, criando elementos funcio-
nais, mas também estéticos.

The complete customization of the PRO lights, together with 
their elegant finish, make this product the best match for 
luminous designs and simple lines.  The PRO series offers 
the possibility of manufacturing made to measure lights, 
adapting to the architecture of the room or the furniture.  Its 
high-quality diffusers filter and soften the light creating func-
tional, but also aesthetically pleasing elements.

IP20 - 230V

3000 K

CRI 80

2280 lm

30 W

LS3360

60

33
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A construção integra-se no ambiente 
procurando maximizar a sensação de 
imersão na floresta, incorporando-a como 
mais um elemento em cada divisão. A 
utilização da iluminação em todo o projeto 
está orientada de modo a potenciar a 
sensação de conforto.

The building is integrated into the environment in an 

attempt to maximize the feeling of forest immersion, 

incorporating it as an extra element in each room. 

The use of lighting throughout the project is aimed 

at enhancing the feeling of comfort.

Forest

In the
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IP66 - 24V

3000 K

CRI 80

2750 lm

36 W

WALLY

1000

54

81
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IP65 - 24V

3000 K

CRI 80

150 lm

3 W

SPOT R40

67

120

47

44
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IP68 - 24V

3000 K

CRI 80

50 lm

1 W

UGD3530

Ø35

Ø19

28,8
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IP68 - 24V

RGB

300 lm/m

12 W/m

NMT1515

15

15

120º

Tanto a temperatura da água como a iluminação da piscina 
estão programadas para criar tons frescos no verão e 
quentes no inverno. Apenas o Strip Water Led pode garantir 
a instalação num ambiente tão exigente.

Both the water temperature and the pool lighting are 
programmed to create cool tones in summer and warm in 
winter. Only the Strip Water LED can guarantee installation in 
such a demanding environment.

Tecsoled - Get Inspired.Voltar ao índice / Back to Index 159



160



IP65 - 24V

3000 K

950 lm/m

16 W/m

NNR25

Ø 25

360º
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A luz da cavidade acentua o calor das ripas 
de madeira enaltecendo o contraste com o 
exterior.

A iluminação principal varia de acordo com 
a quantidade de luz natural que o sensor 
recebe.
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The light from the cavity accentuates the 
warmth of the wooden slats, enhancing the 
contrast with the exterior.

The main lighting varies depending on the 
amount of natural light the sensor receives.
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IP20 - 230V

3000 K

CRI 90

3500 lm

36 W

JULIA I

Tecsoled - Get Inspired.

35

40
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Sensor embutido de 
abertura dupla.

TSL SW002

Recessed double opening sensor.

Sensor embutido de 
abertura simples.

TSL SW003

Easy-open recessed sensor.

Sensor integrado no perfil de 

abertura de gaveta/porta.

TSL SW001

Sensor integrated in drawer/door 

opening profile.
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Superfície luminosa ultrafina. 

Ultra slim lighting surface.

Rendimento de cor profissional, ideal 
para a iluminação do produto.
Professional color performance,
ideal for product lighting.  

Tamanho perfeito para a iluminação 
integrada em mobiliário (armários,
estantes, expositores).

Perfect size for lighting integrated
in furniture (cabinets, shelves, exhibitors).
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Escritórios modernos sem barreiras visuais, que possuem uma iluminação eficiente e de qualidade, 

perfeita para trabalhar e que é compatível com o grande contributo da luz natural. O novo centro de 

trabalho MOON-OFF, em Santiago de Compostela, reúne todas as características dos escritórios do futuro.

    Ready
to made

170



Modern offices without visual barriers, offices which have efficient, quality lighting, perfect for working in and that are 

compatible with a great contribution of natural light. The new MOON-OFF work centre, in Santiago de Compostela, 

brings together all the characteristics of the offices of the future.
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A equipa de design deixou claro que a iluminação deve refletir a mesma abordagem com 
que o projeto nasceu: grandes espaços abertos que estão ligados entre si, mas que podem 
ser divididos em diferentes áreas. Desta forma, são criadas diferentes áreas de trabalho vi-
sualmente separadas nos escritórios e a eficiência energética do edifício é melhorada.
 
O desafio colocado consistia num conjunto de linhas de luz, com diferentes configurações 
de luz que dependiam do piso do edifício, e que atravessavam o espaço de uma extremida-
de à outra, sobrevoando as diferentes áreas e cruzando-se como se fossem ramos de uma 
árvore. 

The design team was clear that the lighting should reflect the same approach with which the 
project was born: large open spaces that are connected to each other, but that could be divided 
into different areas. In this way, different visually separate work areas are created in the offices 
and the energy efficiency of the building is improved. 

The challenge posed consisted of a set of light lines, with different light configurations that de-
pended on each floor of the building, and crossed the space from one end to the other, flying 
over the different areas, crossing each other like the branches of a tree.

“ A simplicidade de ins-
talação foi decisiva na 
escolha do produto 
para este projeto.

The simplicity of installation 
was decisive in the selection
of the product for this project.

IP20 - 230V

3000 K

CRI 90

3420 + 1320 lm

53.2 W

LH70

IP20 - 230V

3000 K

CRI 90

3420 lm

36 W

LS70

80 108

73
73
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O primeiro andar, com tetos baixos, exigia a utilização de lâmpadas fixas ao teto, enquanto no andar superior seriam instaladas 
lâmpadas suspensas com iluminação dupla. A Tecsoled apresentaria a série WORK 70, que atende a todas as exigências dos 
arquitetos. Pudemos adaptar o produto à estrutura do edifício e fazer cruzamentos e dar voltas para chegar às áreas das mesas 
de trabalho, bem como cobrir todas as áreas de passagem. Além disso, todas as séries WORK possuem difusores específicos 
para modular a iluminação. Neste projeto foram utilizados módulos opacos para diferenciar as áreas de regulação, e um difusor 
microprismático foi adicionado em todo o sistema para evitar brilho ofuscante no local de trabalho.
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The first floor, with its low ceilings, required the use of lights attached directly to the ceiling, while, on the higher floor, suspended lumi-
naires with double lighting would be installed. Tecsoled would present the “WORK 70” series, capable of meeting all the demands of 
the architects. We could adapt the product to the building structure and make crossings and turns to reach the workbench areas, as 
well as cover all the passage areas. In addition, all of the “WORK” series have specific diffusers to regulate the lighting. In this project, 
opaque modules were used, which differentiated the regulation areas, and a micro-prismatic diffuser was also added throughout the 
system to avoid glare at the place of work.
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Mas o valor de produto determinante para convertê-lo no 
mais adequado ao projeto foi a forma de montagem que 
possui e a grande capacidade de albergar diferentes linhas de 
cablagem. A instalação é mais eficiente e simples, permitindo 
a interligação individual das lâmpadas, juntando-as uma a uma 
enquanto as outras permanecem já instaladas. Além disso, 
os pontos de alimentação são determinados pelo instalador 
e não pela natureza do produto e este é adaptado, já que, 
internamente alberga as linhas de alimentação geral.

But the determining product value which makes it the most 
appropriate for the project is the way it is assembled and the great 
capacity to house different cables. Installation is more efficient 
and simpler by allowing individual interconnection of the lights, 
assembling them one by one while the others remain installed. 
In addition, the power points are determined by the installer and 
not by the nature of the product and this is adaptable, since it 
internally houses the general power lines.
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O controlo DMX é capaz de elevar a outro 
nível as instalações efetuadas com a tira 
flexível RGB, permitindo projetar elementos 
com milhares de cores diferentes podendo 
combiná-los e programá-los de forma 
ilimitada.

DMX control is capable of raising installations made 

with a flexible RGB strip to another level, by allowing 

elements to be designed with thousands of different 

colours and being able to combine and program 

them limitlessly.

Sunset
Gran bulevar El Vasco - Localização | Location: Oviedo
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“ Programado para 
simular um entardecer 
progressivo.

Programmed to simulate a 
progressive sunset.

As interfaces de controlo DMX de Nicolaudie 
permitem efetuar programações que depois se 
executam de forma autónoma ao incluir um sis-
tema de calendário, relógio e memória internos. A 
instalação deste parque de estacionamento sub-
terrâneo foi concebida apenas com uma central 
de controlo e três descodificadores, que regulam 
as cores das três zonas de forma independente. A 
programação foi efetuada de modo a simular um 
entardecer progressivo, que se ativa, automatica-
mente segundo os parâmetros selecionados. O 
sistema também permite incluir outros tipos de 
cenários que serão ativados em datas comemo-
rativas específicas, sem necessidade de intera-
ção humana prévia.

Nicolaudie’s DMX control interfaces allow for pro-
gramming that then runs autonomously by includ-
ing an internal calendar, clock and memory sys-
tem.  The installation of this underground car park 
has been designed with only one control centre and 
three decoders, which independently regulate the 
colours of the three zones.  The programming has 
been carried out simulating a progressive sunset, 
which is activated automatically according to the 
selected parameters.  The system also allows the 
inclusion of other types of scenes that can be ac-
tivated on specific commemorative dates, without 
the need for prior human interaction.
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Linea

Mercado da Gastronomia La Galiciana.

Localização | Location: Santiago de Compostela - Desenho | Design: Espacio Invisible - Fotografia | Photo: José Chas
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The “Espacio Invisible” studio has managed to recreate the 

atmosphere of a European gastronomic market, identifying 

distinctively with both Galician culture and tradition. 

O estúdio “Espacio Invisible” conseguiu recriar a 
atmosfera de um mercado gastronómico europeu, 
mantendo uma identificação clara e distintiva face à 
cultura e tradição galega. 
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A área do sótão do armazém industrial original pretende ser 
uma homenagem ao mar da Galiza através da indústria con-
serveira. A iluminação indireta confere carácter e salienta os 
elementos metálicos que fazem referência à arquitetura das 
fábricas. A utilização de tons de luz quentes dá personali-
dade aos elementos em harmonia com a madeira utilizada.

The loft area of the original industrial warehouse aims to pay 
homage to the Galician sea through the canning industry.  In-
direct lighting adds character and underlines the metallic ele-
ments that refer to the architecture of the factories. The use of 
warm light tones adds personality to the elements in line with 
the type of wood used.

185



A primeira parte do mercado é uma homenagem ao 
valor do cultivo da terra, aos seus produtos e sobretu-
do à sua gente. O espaço é envolvido por geometrias 
irregulares e sectorizadas em duas tonalidades de 
cortiça natural e realçadas graças à utilização de linhas 
de luz que salpicam o design. A iluminação também 
é utilizada para potenciar as referências à arquitetura 
popular e à essência das feiras tradicionais.

Os designs industriais são propícios para intercalar 
elementos de iluminação atuais. Os letreiros feitos 
com néones de silicone dão carácter ao espaço en-
caixando perfeitamente na conceção do design geral.

The first part of the market is a tribute to the value in 
the cultivation of the land, its products and especially its 
people.  The space is wrapped with irregular, sectorized 
geometries in two natural cork tones and is enhanced by 
the use of light lines that pepper the design.  Lighting is 
also used to enhance references to popular architecture 
and the essence of traditional fairs.

Industrial designs are conducive to interspersing current 
lighting elements. Signs made with silicone neon lights 
add character to the space, fitting perfectly into the over-
all design concept.

IP67 - 24V

4000 K & Yellow

CRI 90

250 lm/m

9 W/m

S0715

7

15

120º
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O estúdio de design de interiores também realizou o de-
sign das bancas de mercado que compõem a oferta gas-
tronómica. A utilização de variedades de tons ultra quen-
tes ou, inclusive, âmbar potenciou os designs elegantes, 
metálicos e as madeiras escuras. Os letreiros integram-se 
no design graças à utilização de módulos de luz quente, 
uma solução tão pouco recorrida quanto eficaz.  

The interior design studio also designed the market stalls 
that make up the gastronomic offering.  The use of ul-
tra-warm or even amber-hued varieties has enhanced the 
elegant designs, the metallics and the dark woods.  The 
signs are integrated into the design thanks to the use of 
warm light modules, a solution that is as little used as it is 
effective. 

IP67- 12V

6000 K

190 lm/u

2 W/u

MASS 4

IP20 - 24V

2700 K

CRI 80

1232 lm/m

11 W/m

LS2020 MF

42,2

20,3

19,7
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O setor do Retalho aposta cada vez mais na 
inovação ao nível da iluminação. Para que 
o cliente viva uma experiência agradável, 
criam-se ilusões óticas com uma tira de luz 
no chão que se conecta com os provadores, 
realçando a sua presença. 

The Retail sector is increasingly committed to lighting 
innovation.  In order to guarantee a pleasant customer 
experience, optical illusions are created with a strip of 
light on the floor that connects with the fitting rooms, 
enhancing their presence.
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IP20 - 24V

2700 - 6000 K

CRI: 90

1100 lm/m

14,4 W/m

LS89

7,8

12,8

1210,9

08460008

IP67 - 24V

3000 K

530 lm/m

9.6 W/m

NMS 1217

12

17

120º
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IP20 - 230V

3000 K

CRI 80

3249 lm/m

45 W/m

LS5470
54

70

IP20 - 24V

3000 K

CRI 80

546 lm/m

13.1 W/m

LS1805 COF

18

5,6

Tecsoled - Get Inspired. 193



194



O C18N é uma inovação perfeita para a iluminação do pro-
duto. O seu alto CRI realça a textura, o material e a cor. Um 
expositor que se carateriza por uma estética vanguardista 
que permite uma visão a 360 º.

The C18N is the perfect innovation for product lighting.  Its 
high CRI enhances texture, material and colour.  A display 
characterized by an innovatory aesthetic allowing a 360º 
view. 

IP20 - 24V

4000 K

CRI 90

550 lm/m

13,1 W/m

LC1919 COF

19

19
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A remodelação das áreas 
comuns do edifício Pórtico, 
em Madrid, implicou que 
tivessem de ser vestidas 
com dezenas de linhas 
que parecem levantar os 
segmentos da parede como 
se fossem escamas de luz.

The remodelling of the common 

areas of the Pórtico building in 

Madrid means they have been 

dressed with dozens of lines that 

seem to lift the wall segments as if 

they were scales made of light.
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Uma potente iluminação faz o seu aparecimento entre as 
camadas da parede, para servir de luz geral para o es-
paço. A utilização de perfis de canto ajusta perfeitamente 
o feixe de luz para criar a sensação de separação, mas 
também permite aproveitar uma parte significativa da ilu-
minação para que saia das paredes. O novo modelo de 
perfis de canto TSL C18N permite efetuar dobras como as 
do projeto sem comprometer a estética do encontro entre 
as duas partes da iluminação.

A powerful lighting gives the appearance of a layered wall, 
to serve as a general light to the space.  The use of corner 
profiles adjusts the beam of light perfectly to create the sen-
sation of separation, but it also allows a significant part of 
the lighting to be used so that it comes out of the walls. The 
new model of TSL C18N corner profiles allows for bends like 
those in the project without compromising the aesthetics of 
the connection between the two parts of the light fixture.

IP20 - 24V

4000 K

CRI 80

1270 lm/m

11 W/m

LC1919 MF

19

19
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Os perfis embutidos trimless permitem ocultar todos os 
elementos que não emitem luz. Desse modo, as linhas 
dos tetos criam desenhos que parecem ter sido feitos so-
bre a sua superfície e que estão em conformidade com 
o estilo que surge no resto das áreas comuns onde os 
designs parecem não seguir as diretrizes.

The trimless recessed profiles make it possible to hide all 
the elements that do not emit light.  In this way, the lines of 
the ceilings create drawings that seem to be printed on their 
surface and are in keeping with the style that arises in the 
rest of the common areas where the designs seem not to 
follow any guidelines.

IP20 - 24V

4000 K

CRI 80

1270 lm/m

11 W/m

LT1314 MF

53

14
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Iván Cotado projetou um espaço de saúde 
elegante e cheio de caráter com a curva 
como expoente estético de vanguarda. O piso 
é resolvido radialmente, através de círculos 
concêntricos de Silicone Neon Strip, através de 
um cuidadoso Design Estratégico de Interiores.

Iván Cotado has designed an elegant sanitary space with 

plenty of character using the curve as a majestic avant-

garde exponent.  The floor is resolved radially, through 

concentric circles of Silicone Neon Strips and an attentive 

Strategic Interior Design.

Clínica de Cirurgia Plástica Dr. Guilarte
INteriorismo EStratégico®: Iván Cotado Diseño de Interiores

Localização | Location: Madrid

Fotografia | Photo: Juan Antonio Partal

Fornecedor | Supplier: Grupo Light Center (GLC)
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IP67 - 24V

4000 K

530 lm/m

9.6 W/m

NMS1217

12

17

120º

“ Iván Cotado 
foi galardoado 
com o prémio 
“German Design 
Award 2020”.

Iván Cotado has 
recently been 
awarded the 
German Design 
Award 2020.
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O trajeto que o cliente percorre na clínica cresce do nú-
cleo para o exterior, do interior para o exterior, atraves-
sando as sucessivas áreas funcionais, onde as linhas de 
luz são utilizadas como linhas condutoras. As formas or-
gânicas e os acabamentos quentes suavizam o espaço 
e acomodam o programa de necessidades na superfície 
comprimida.

The path that the client takes in the clinic extends from the 
epicentre reaching all the way out, crossing the succes-
sive functional areas, using the lines of light as conductive 
threads. The organic shapes and warm finishes soften the 
space and accommodate the needs of the program in the 
compressed surface.
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IP20 - 24V

4000 K

CRI 90

1500 lm/m

10.5 W/m

LS0809 SF

7,8

9
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A iluminação é realmente significativa neste 
espaço, pois não só resolve aspetos funcio-
nais e práticos, como também se destaca 
como protagonista que guia a transforma-
ção a partir da receção, com a utilização de 
Silicone Neon Strip embutida no teto.

Resumindo, Iván Cotado projeta uma ele-
gante e atípica clínica de cirurgia plástica 
baseada precisamente na plasticidade da 
linha curva e na nobreza da madeira, con-
seguindo um espaço funcional e sugestivo 
com muita personalidade.

The lighting is really significant in this space, 
as it not only serves as a functional and prac-
tical aspect, but it also stands as the protag-
onist, guiding the transformation from the 
reception area with the use of Silicone Neon 
Strips, installed in recesses in the ceiling.

In short, Iván Cotado projects an elegant and 
atypical plastic surgery clinic based precisely 
on the plasticity of the curved line and the no-
bility of the wood, achieving a functional and 
suggestive space with a huge personality.

Tecsoled - Get Inspired.206



207



Às vezes, é necessário que o interior de 

uma casa respire o mesmo ar que existe no 

exterior. As linhas puras e claras, com uma 

gama de cores homogénea, extrapolam os 

limites desta casa Son Veri projetada por 

Ángel Martín.

Now and then, it is necessary for the interior of a home 

to breathe the same air as the outside. The pure, clear 

lines alongside a homogeneous range of colours, go 

beyond the limits of this Ángel Martín designed Son 

Verí house.

Casa em Son Veri

Localização | Location: Mallorca

Projeto | Project: Ángel Martín Interiors
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A pedra natural é protagonista de espaços limpos que convidam 
ao movimento e que utilizam a luz como guia. Iluminação que 
não suja nem invade espaços, mas acompanha o discurso do 
designer.

Natural stone is the protagonist of clean spaces that invite move-
ment and use light to guide them. Lighting that does not flood or 
invade spaces, but rather accompanies the designer’s idea.
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As linhas de luz são utilizadas para dar volume aos espa-
ços planos, criando cantos em corredores e salas repletas 
de relevo. O designer utiliza diferentes tons quentes que, 
utilizados de forma inteligente, conferem uma personali-
dade especial a cada espaço. 

A luz indireta utilizada na casa de banho eleva visual-
mente os móveis e as suas diferentes alturas graças à 
homogeneidade das linhas, efeito que se consegue com 
tiras flexíveis de elevada densidade mesmo com baixas 
potências. A faixa DRAC altamente eficiente possui uma 
elevada densidade e uma gama de temperatura de cor 
muito ampla, determinante para esta solução.

The light lines are used to give volume to flat spaces, creat-
ing corners in passageways and rooms full of relief.  The de-
signer uses different warm tones that, used in an intelligent 
way, give a special personality to each space. 

The indirect light used in the bathroom visually lifts the fur-
niture and its varying heights thanks to the homogeneity of 
the lines, an effect that is achieved with high-density flex-
ible strips, even at low powers.  The highly efficient DRAC 
strip has a high density and a very wide colour temperature 
range, which is decisive in obtaining this result.

IP267 - 24V

Ámbar / Amber

140 lm/m

9.6 W/m

NMT1010

IP20 - 24V

3000 K

CRI 80

546 lm/m

5 W/m

LS1708 LF

17,1

8

10

10

120º
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Uma cozinha com uma iluminação pessoal e de design que se adapta às suas dimensões. 
Diferentes fontes de luz integradas no mobiliário e nos espaços de trabalho. A funcionalidade 
é assegurada dentro de uma atmosfera familiar.
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Le Cuisine

A kitchen with personal lighting designed

to adapt to its dimensions. Different light sources integrated into

the furniture and workspaces. Functionality within a family atmosphere is ensured.

215



IP20 - 24V

4000 K

CRI 90

497 lm/m

6.6 W/m

LE0709 LF

7,8

10,9
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Eficiência e subtileza são o resultado da combinação de 
diferentes tipos de luz. A divisão fica iluminada na medi-
da certa através de pontos estratégicos, que destacam a 
decoração e os materiais que os rodeiam.

Efficiency and subtlety are the result of the combination of 
different types of light.  The room is illuminated correctly 
through strategic points, which highlight the decor and the 
materials that surround them.

IP20 - 230V

3000 K

CRI 80

902 lm

11.52 W

LT90

Ø 90
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Hallo
A remodelação da iluminação do Hotel Sana 

Berlín representou uma melhoria no edifício 

central através do produto Silicone Neon Strip. 

A vida útil é garantida graças à sua alta proteção 

e resistência às mudanças de temperatura.

The light remodelling of the Sana Berlin Hotel meant 

an improvement in the central building through 

the use of the Silicone Neon Strip. The products life 

expectancy is guaranteed thanks to its high protection 

and resistance to temperature change.
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IP67 - 24V

2700 K

830 lm/m

11 W/m

NMT1615
160º

16

15
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Suite de hotel – Le Sud. Nayra Iglesias (In Out Studio) 

Ubicación | Location: Marbella 2020

Proyecto | Project: Tattoo Contract 

A estética industrial das áreas comuns, combinada com 
uma iluminação em tons quentes, cria um contraste vi-
sual atrativo para o cliente, que gera diferentes ambien-
tes num único espaço.

The industrial aesthetics of the common areas, combined 
with lighting in warm tones, creates a visual contrast that 
is attractive to the client, creating different environments in 
a single space.
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Os quartos dispõem de umas vistas privilegiadas que 
representam uma experiência única para o cliente. Uma 
iluminação subtil cria um ambiente de relaxamento e des-
canso que permite desfrutar de cada estadia ao máximo.

The rooms enjoy pleasant views representing a unique ex-
perience for the client. Subtle lighting creates an atmos-
phere of relaxation and rest that allows you to enjoy each 
stay to the fullest.
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Calm
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Calm

Apartementos em Campoamor 

Localização | Location: Alicante - Projeto | Project: Alberto García Diseño Interior - Fotografia | Photo: Diego Opazo.

Uma casa projetada em tons quentes de 
forma minimalista e artesanal, conseguindo-
se assim um design fresco e ordenado com 
um espaço aberto que potencia o valor de 
cada canto.

A home projected in warm tones in a hand-crafted, 

minimalist style, thus achieving a fresh, orderly design 

with an open space that enhances the value of each 

section.
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Com uma mínima alteração no tabique, a iluminação ga-
nha protagonismo ao poder difundir-se ao redor de todo 
o espaço. Detalhes de iluminação que acentuam cada 
peça decorativa além de dar outro toque de luz à divisão.

With a minimal change in the partition, the lighting gains 
prominence by being able to diffuse around the entire space.  
Lighting details accentuate each decorative piece as well as 
providing another touch of light to the room.

Tecsoled - Get Inspired.

IP67 - 24V

3000 K

865 lm/m

9.6 W/m

NMT1010

10

10

120º
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Áreas onde a iluminação direta e indireta são encarregues 
de conferir distinção a uma casa que se baseia em am-
bientes simples e naturais. Um espaço que faz com que 
seja um lugar acolhedor e perfeito para relaxar. 

Areas where direct and indirect lighting are responsible for 
bringing distinction to a home based on simple and natural 
environments. A space that makes it cosy. A perfect place 
to disconnect. 

Tecsoled - Get Inspired.

IP20 - 230V

4000 K

CRI 90

4275 lm

45 W

LE50

70

36

IP20 - 24V

3000 K

CRI 90

455 lm/m

6.6 W/m

LS1013

10

13
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