CLIENTES

SOBRE
O Sistema de Iluminação Natural Comfort Lux Série Línea* é composto por lentes prismáticas termoformadas**, que
captam a luz do dia e ltram a radiação ultravioleta, transmitindo apenas a luz saudável aos ambientes onde estão
instaladas. Ao explorar uma tecnologia já utilizada em larga escala nos Estados Unidos e Europa, o Sistema Comfort
Línea proporciona economia de energia a um baixo investimento, tendo ampla aplicação nos setores industrial e
logístico.
A Série Línea demanda menor área de captação que as telhas translúcidas e policarbonatos alveolares, e gera menos
interferência na cobertura, minimizando os custos de instalação e manutenção. O conceito está plenamente integrado
à ideia de prédio verde – método construtivo voltado à menor agressão ao meio ambiente.
* Equipamentos disponíveis para lentes prismáticas simples ou duplas.
** Modelo de 1,25m de largura não é termoformado.

PRINCIPAIS VANTAGENS DA SÉRIE LÍNEA:
Inclui estudo de dimensionamento através de projeto luminotécnico especíco e especializado,
conforme NBR 8995 (ABNT).
Utiliza lentes termoformadas de policarbonato prismático, que dissipam a luz solar de forma homogênea.
Alta eciência na ltragem da radiação UV.
Excelente resistência mecânica ao granizo e ventos fortes.
Design neutro, comprimento customizado e baixo peso especíco.
Excelente custo-benefício, proporciona redução do consumo de energia com iluminação.

TELHA TRANSLÚCIDA X SÉRIE LÍNEA PRISMÁTICA

IMAGENS ILUSTRATIVAS

Disponível opção de equipamentos com lentes prismáticas duplas, para maior conforto térmico.

IMAGENS ILUSTRATIVAS

Os exclusivos pers estruturais do equipamento também servem como acabamento, escondendo as imperfeições da telha
e do revestimento termo-acústico, garantindo estética, estabilidade e segurança.

A avançada engenharia de projeto e instalação permite que o Sistema Comfort Lux seja
aplicado em construções novas e também em prédios existentes.

O Sistema Comfort Lux Série Línea termoformado é constituído por módulos de lentes prismáticas de policarbonato. As
lentes de policarbonato prismáticas, quando termoformadas, proporcionam maior resistência ao equipamento,
suportando maior carga, variações térmicas e ações do vento. Esse método modular é de fácil e rápida instalação.

