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MAXIMIZE A LUZ, MINIMIZE OS CUSTOS NA SUA LOJA
Inspire os clientes
A atmosfera correcta da sua loja consegue fazer os seus clientes sentirem-se benvindos e dá-lhes uma experiência 
de compras agradável. A iluminação da loja LED foi desenvolvida para melhorar a aparência dos produtos expostos, 
reduzindo os custos com a energia consumida e aumentando o conforto visual.

Vantagens operacionais do LED
As nossas soluções são aplicáveis a todas as situações numa estação de serviço.
Oferecem soluções atrativas para melhorar a aparência dos produtos expostos e a melhoria do ambiente geral da loja. 
A Bever Innovations tem as capacidades e a experiência necessária para a implementação da solução que lhe convém 
quer numa loja nova quer na remodelação de um local existente, providenciando a solução mais eficiente .

Uma opção inteligente
A iluminação LED inteligente da Bever Innovations eleva a iluminação das lojas das estações de serviço a um novo 
patamar. Criam a atmosfera certa no local certo aumentando a visibilidade dos produtos expostos. Reduz os custos 
de energia e de manutenção melhorando a apresentação geral.

A iluminação da loja Luci Series LED SHOP é a solução mais eficiente de iluminar a sua loja de conveniência. 

Os elegantes spots LED criam um ambiente visualmente atractivo para os clientes e fá-los sentir relaxados. A 
intensidade dos spots LED é variável, permitindo que o fator de conforto possa ser ajustado para cada local da 

loja. Isto torna possível o enfoque em produtos específicos e o aumento das compras por impulso. Os spots LED con-
somem pouca energia, com poupanças de até 75% sobre as soluções clássicas.

Esqueça a manutenção
As Luci Series LED Shop foram desenvolvidas para funcionar dia e noite e durarem anos!Os produtos da série Luci 
têm uma garantia de 5 anos. A Luci Series LED Shop mostra como a Bever Innovations se foca na importância que os 
proprietários das estações de serviço têm com a redução dos custos operacionais mantendo uma boa experiência de 
compra dos seus clientes.
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Dado que loja é diferente, a Bever Innovations oferece soluções de iluminação personalizadas. Creamos para cada 
cliente uma simulação do plano de iluminação de acordo com as especificações acordadas, quer se trate de uma 

loja nova ou de uma remodelação. A Bever Innovations apresentará a solução mais eficiente, melhorando os níveis 
de iluminação e reduzindo de maneira significativa a fatura da electricidade. O plano personalizado, feito em DIALux, 
indicará com precisão os níveis de iluminação em cada local da loja.

Poupança de energia
A iluminação LED para lojas da Serie Luci não só oferece condicões visuais idóneas como a poupança de energia é 
realmente elevada. Em comparação com as luminárias convencionais de 2x26W CFL, a Serie Luci permite uma pou-
pança de até 75% de energia consumida. E funciona fácilmente mais de 70.000 horas! Isto significa que a iluminação 
para lojas da Serie Luci tem uma vida útil de mais de 8 anos! (Baseado no uso continuo de 24 horas, 365 dias por ano)

Instalação simples e rápida
A iluminação LED para lojas de Serie Luci é fácil de instalar em lojas novas ou em remodelações. E simplesmente 
pode esquecer a manutenção!

PLANO DE ILUMINAÇÃO PERSONALIZADO
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• Equipamento apto para todas as áreas da loja, principalmente zonas onde é fundamental 
ter uma percepção de cores verdadeiras

• Máxima eficiência energética
• O sistema de gestão óptica integrado, proporciona uma qualidade lumínica ao longo do 

tempo 
• Dissipador de calor passivo, sem elementos móveis
• Feixe de luz homogéneo
• Superfície frontal resistente à água
• Fonte de alimentação incluída
• Garantia de 5 ano

Luci Series Silver 75 fijo Luci Series Silver 185 fijo Luci Series Silver Shop 185Luci Series Silver 90 direccional

VANTAGENS
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Bever Innovations B.V.
Techniekweg 2  |  4301 RT Zierikzee
Países Bajos

Tel +31(0)111 74 54 00
info@beverinnovations.com
www.beverinnovations.com

Encontre aqui o seu representante de vendas
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