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MIRIAM SQ tem um design simples, mas muito
elegante com perfil tubular em alumínio de
secção quadrada com alturas compreendidas
entre 1m a 6m com difusor opalino/transparente
com termolacagem em RAL a definir.
A sua tecnologia LED permite uma distribuição
de luz homogénea e agradável.
Estes traços geométricos simples e sóbrios
integram-se perfeitamente em qualquer tipo de
ambiente urbano contemporâneo e destina-se à
iluminação de jardins, via pedonal e ciclovias.
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Web www.dael.pt

BALIZADORES

MIRIAM
RD
MIRIAM RD tem um design simples, mas muito
elegante com perfil tubular em alumínio de
secção circular com alturas compreendidas
entre 1m a 6m com difusor opalino/transparente
com termolacagem em RAL a definir.
A sua tecnologia LED permite uma distribuição
de luz homogénea e agradável.
Estes traços geométricos simples e sóbrios
integram-se perfeitamente em qualquer tipo de
ambiente urbano contemporâneo e destina-se à
iluminação de jardins, via pedonal e ciclovias.

MIRIAM SQ has a simple but very elegant
design with tubular section in aluminum of
square section with heights ranging from 1m to
6m with opal/transparent diffuser with powder
coated in RAL to be defined.
The LED technology allows homogenous and
pleasant light distribution.
These simple and sober geometric features
integrate perfectly into any type of
contemporary urban environment and is
intended for garden lighting, pedestrian and
cycle paths.
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MIRIAM RD has a simple but very elegant design
with tubular profile in aluminum of circular
section with heights between 1m to 6m with
opal/transparent diffuser with powder coated in
RAL to be defined.
The LED technology allows homogenous and
pleasant light distribution.
These simple and sober geometric features
integrate perfectly into any type of contemporary
urban environment and is intended for garden
lighting, pedestrian and cycle paths.

Secção Circular Circular Section

BOULLARD
SQ

BOULLARD
RT
BOULLARD RT tem um design simples,
mas muito elegante com perfil tubular em
alumínio de secção retangular com alturas
compreendidas entre 300m a 1m com difusor
opalino/transparente com termolacagem em
RAL a definir.
A sua tecnologia LED permite uma distribuição
de luz homogénea e agradável.
Estes traços geométricos simples e sóbrios
integram-se perfeitamente em qualquer tipo de
ambiente urbano contemporâneo e destina-se
à iluminação de jardins e via pedonal.

BOULLARD HILL é constituído por tubo
quadrado em aço/alumínio, com sistema de
iluminação indireta por reflexão.
A sua tecnologia LED permite uma distribuição
de luz homogénea e agradável.
Tem um acabamento em termolacagem em
RAL a definir.
Integra-se perfeitamente em qualquer tipo de
ambiente urbano contemporâneo e destina-se
à iluminação de jardins e via pedonal.

BOULLARD MEISSA é constituído por tubo
em aço/alumínio com alturas compreendidas
entre 2m e 4m, com difusor opalino com
termolacagem em RAL a definir.
A sua tecnologia LED permite uma distribuição
de luz homogénea e agradável.
Integra-se perfeitamente em qualquer tipo de
ambiente urbano contemporâneo e destina-se
à iluminação de jardins e via pedonal.

BOULLARD SQ has a simple but very elegant
design with tubular section in aluminum of
square section with heights between 300m to
1m with opal/transparent diffuser with powder
coated in RAL to be defined.
The LED technology allows homogenous and
pleasant light distribution.
These simple and sober geometric features
integrate perfectly into any type of
contemporary urban environment and is
intended for garden and pedestrian lighting.

BOULLARD RT has a simple but very elegant
design with a rectangular aluminum tubular
profile with heights ranging from 300m to 1m
with opal/transparent diffuser with powder
coated in RAL to be defined.
The LED technology allows homogenous and
pleasant light distribution.
These simple and sober geometric features
integrate perfectly into any type of
contemporary urban environment and is
intended for garden and pedestrian lighting.

BOULLARD HILL consists of a steel/aluminum
square tube, with an indirect reflection light
system.
The LED technology allows homogenous and
pleasant light distribution.
It has a finish in powder coated in RAL to define.
It integrates perfectly in any type of
contemporary urban environment and it is
destined to the illumination of gardens and
pedestrian way.

BOULLARD MEISSA consists of steel/aluminum
tube with heights between 2m and 4m, with opal
diffuser with powder coat in RAL to be defined.
The LED technology allows homogenous and
pleasant light distribution.
It integrates perfectly in any type of
contemporary urban environment and it is
destined to the illumination of gardens and
pedestrian way.
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BOULLARD SQ tem um design simples,
mas muito elegante com perfil tubular em
alumínio de secção quadrada com alturas
compreendidas entre 300m a 1m com difusor
opalino/transparente com termolacagem em
RAL a definir.
A sua tecnologia LED permite uma distribuição
de luz homogénea e agradável.
Estes traços geométricos simples e sóbrios
integram-se perfeitamente em qualquer tipo de
ambiente urbano contemporâneo e destina-se
à iluminação de jardins e via pedonal.
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