
pontos de luz
light points

TRASH CAN LIGHTING

Este Ponto de Luz pode ser constituído por uma 
coluna cilíndrica ou cónica, com uma papeleira 
acoplada e tem opção de luminária. Pode também 
ser acoplada a outro tipo de coluna, sob consulta. 
O Ponto de Luz é fabricado em alumínio, tem um 
acabamento termolacado, na cor Gris 900 Sablé e 
está disponível a uma altura até 8m.

Aplicações e vantagens
Os traços simples deste Ponto de Luz fazem com 
que este se integre em qualquer tipo de ambiente 
urbano contemporâneo.

Opções de Customização
Este produto tem várias opções de Dimming / 
Controlo
— Dimming personalizado 
— DALI
— Telegestão

Este produto tem opção de Proteção Extra, com 
a utilização de um Dispositivo de Proteção de 
Sobretensões (SPD)

Customization Options
This product has the following Dimming / Control 
options
— Custom dimming profile
— DALI
— Remote management 

This product has an Extra Protection option, 
using a Surge Protection Device (SPD)

Este produto pode ser pintado ou lacado na Cor 
desejada 
This product can be painted or powder coated in 
the desired Color

This Light Point can be made of a cylindrical  or 
conical column with an attached trash can and it 
has a luminaire option. It can also be attached to 
other column type, on request. 
It is made of aluminum and it has a powder coat 
finish, in the Gris 900 Sablé color. This column is 
available at a height of up to 8m.

Applications and Advantages
The simple features of this Light Point make it fit 
into any type of contemporary urban environment.
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As especificações são indicativas, sujeitas a alterações sem 
pré- aviso. Para mais informação, por favor consulte-nos.

Specifications are indicative, subject to change without notice. 
For more information, please consult us.

Tel. +351 253 635 398/9
geral@dael.pt | comercial@dael.pt
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