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EFEITOS DE LUZ NOS 
AMBIENTES.
A luz na mobília não é mais um acessório. 
Hoje, a luz tem tarefas funcionais e de 
conforto essenciais e imprescindíveis nos 
móveis 

O planejamento de móveis contemporâneos 
incorpora a luz como um foco desde o 
início, a fim de alcançar o melhor resultado 
possível para os clientes. Isso porque, 

mesmo no planejamento de móveis, deve 
ser levado em conta que fatores, como 
materiais, cores, matiz, refletividade, 
posicionamento e iluminação de objetos - 
bem como a disponibilidade de luz natural 
- afetam os efeitos de luz.

O projeto de iluminação bem sucedido 
segue um processo comprovado que 
está consistentemente alinhado com os 
requisitos do cliente. Este livro de design 
lhe dará uma visão geral dos benefícios e 
possibilidades do sistema de iluminação 
Loox em móveis e móveis.



LUZ TEM IMPACTO



LUZ TEM IMPACTO

LUZ TRANSFORMA 
OS AMBIENTES.
A interação de luz na sala e a luz na mobília 
têm um efeito considerável no seu bem-
estar. A concentração de promotes de 
luz fria brilhante, luz quente e escurecida 
promove o relaxamento. Devido à tecnologia 
LED, a luz no mobiliário está continuamente 
ganhando importância e afeta toda a sala 
em sua percepção.

Häfele, com seu sistema Loox, oferece 
todas as luzes necessárias para o design 
de iluminação individual.



LUZ TEM IMPACTO

COZINHANDO.
A luz branca brilhante e neutra contribui para uma 
iluminação agradável dos importantes espaços 
de trabalho e garante a reflexão adequada da cor 
dos alimentos e produtos.



LUZ TEM IMPACTO

REFEIÇÃO.
A combinação de luz direta e uniforme para 
uma iluminação perfeita da mesa de jantar, 
complementada com luzes indiretas de efeito 
quente no teto e paredes cria um ambiente 
atmosférico.



LUZ TEM IMPACTO

RELAXAMENTO.
A interação de áreas de luz e horizontes criados 
pela luz cria um ambiente confortável e acolhedor.
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LUZ EVOCA EMOÇÕES

A QUARTA 
DIMENSÃO DO 
MÓVEL.
Termos como romântico, confortável, 
relaxante, frio ou desconfortável estão 
associados a certas situações de luz. Essas 
percepções não são racionais, mas sim 
emocionais. Com um plano de iluminação 
inteligente, esses humores podem ser 
alcançados no ambiente de vida. Osistema 
Häfele Loox pode transformar uma casa 
de banho propositalmente projetada em 
um spa. A iluminação da borda cria um 
horizonte artificial,holofotes reguláveis 
criam umaatmosfera à luz de velas. A luz 
quentecria um clima simulando, um pôr do 
sol.



LUZ EVOCA EMOÇÕES

CRIANDO CENAS COM A 
LUZ.
Holofotes valorizam os objetos iluminados nas 
prateleiras e mostra o foco. A luz direcionada 
é excelente para enfatizar as estruturas das 
paredes e a iluminação da superfície atende aos 
requisitos funcionais.



LLUZ EVOCA EMOÇÕES

DESTAQUES COM LUZ.
A luz uniforme e brilhante acentua as áreas 
funcionais, complementando a luz geral da 
sala. Uma combinação inteligente de iluminação 
básica e luz de efeito pode alterar o efeito geral 
da sala e influenciar positivamente o humor.



LUZ EVOCA EMOÇÕES

AJUSTANDO DETALHES 
COM A LUZ.
O sistema de iluminação Loox oferece muitas 
possibilidades para definir os acentos em uma 
sala. Com os cantos de composição de luz 
apropriados, bordas e superfícies podem ser 
dramatizadas. Esculturas, tecidos, texturas 
e plantas são aprimoradas com luz de realce 
deliberadamente colocada.

A iluminação pontual em um nicho destaca 
objetos decorativos e quebra grandes superfícies 
de parede homogêneas. Uma faixa de luz LED em 
um teto offset cria um horizonte artificial, simula a 
luz do dia em espaços fechados e atenua o efeito 
severo dos cantos da sala.
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LUZ ESTÁ EM TODA PARTE

EXEMPLO CLÁSSICO 
DE COZINHA EM 
CONCEITO ABERTO.
Cada função requer diferentes cenários 
deiluminação. Um bom exemplo são as 
cozinhas onde as pessoas trabalham, 
cozinham, se comunicam ou comem. Um 
sistema de iluminação extensivo, como

Loox by Häfele, é necessário aqui, 
especialmente porque os requisitos de 
iluminação mais diferentes se encontram em 
uma cozinha. Criando ambiente através da 
iluminação de contorno da bancada ou no 
rodapé. Luz no gabinete é particularmente 
necessária em espaços de armazenamento 
onde há pouca luz ambiente. Para todas 
as superfícies de trabalho, a iluminação 
uniforme e luminosa garante segurança e 
trabalho agradável.



LUZ ESTÁ EM TODA PARTE

LUZ NA PAREDE.
Iluminação acima do gabinete de parede 
garante um ambiente agradável e complementa 
perfeitamente a luz da cozinha.



LUZ ESTÁ EM TODA PARTE

LUZ EM GABINETES.
O objetivo principal da luz da cozinha no teto é 
servir como uma luz básica, que, por sua natureza, 
cria zonas de sombra atrás da frente do móvel. 
Projectores de iluminação plana ou direcional 
em armários iluminam todo o interior, tornando 
a organização, pesquisa e localizaçãomuito mais 
fáceis.



LUZ ESTÁ EM TODA PARTE

LUZ ATRÁS DO VIDRO.
Quando os armários com portas de vidro são 
iluminados por dentro, a luz bem colocada 
transforma os pratos em objetos decorativos. 
A luz atrás das prateleiras de vidro confere 
transparência e leveza às frentes da unidade de 
parede.



LUZ ESTÁ EM TODA PARTE

LUZ EM SUPERFÍCIES DE 
TRABALHO.
A luz caindo diretamente na bancada sem 
sombras, é perfeita para iluminar superfícies 
de trabalho. Isso iluminará uniformemente a 
superfície de trabalho. De preferência com luz 
branca neutra. Para um trabalho confortável e 
maior segurança.



LUZ ESTÁ EM TODA PARTE

LUZ NAS GAVETAS.
A luz integrada nas gavetas melhora a visão e 
oferece mais conforto, mesmo com a luz da 
cozinha escurecida. A luz ligará e desligará 
automaticamente quando as gavetas forem 
abertas e fechadas.



LUZ ESTÁ EM TODA PARTE

LUZ NO RODAPÉ.
A iluminação do rodapé pode fornecer uma 
orientação elegante em cozinhas escuras ou 
enfatizar a área do piso com detalhes brilhantes 
da sala quando a luz da sala está acesa.
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LUZ E INTENSIDADE

LUZ DO DIA.  
LUZ FUNCIONAL.  
LUZ DECORATIVA.
Em 1950, Richard Kelly, um pioneiro do 
design de iluminação, já diferenciava entre 
luz para ver - luminescência ambiente, 
brilho focal - a iluminação de um objeto ou 
área e jogo de brilhantes - em que a luz em 
si é o objeto observar.

A intensidade também pode ser controlada 
pelo tipo de iluminação. A luz direta afeta 
diretamente a sala, a área ou a superfície.
Em contraste, a iluminação indireta usa 
superfícies de reflexão a partir das quais a 
luz irradia para a sala ou área.

O sistema Häfele Loox oferece soluções 
deiluminação adequadas para uma ampla 
gama de requisitos.



LUZ E INTENSIDADE

LUZ FUNCIONAL.
A necessidade de iluminação em um home oficce 
depende da localização da mesa, bem como do 
influxo da luz do dia.

O fator decisivo, é a atividade realizada. Quando 
o trabalho é feito em computador é necessária 
uma fonte de luz sem brilho que reduz o contraste 
entre a tela brilhante e o ambiente escuro.

No entanto, desenhar ou escrever exigem um 
poço superfície de trabalho iluminada.



LUZ E INTENSIDADE

LUZ DECORATIVA.
Para criar um mood, a luz da sala também pode 
ser usada como iluminação indireta no mobiliário.

Ela proporciona menos iluminação e serve para 
criar um ambiente atraente. É importante que os 
fachos de luz decorativos não criem superfícies 
iluminadas ou produzam arestas vivas.

As luzes LED RGB permitem criar efeitos de 
iluminação coloridos na sala.



LUZ E INTENSIDADE

LUZ DO DIA.
Quando se trata de iluminar uma sala, é a 
combinação e o arranjo de múltiplas fontes de luz 
que importam. Se a luz natural (luz do dia) estiver 
disponível, a luz artificial pode ser uma adição 
perfeita. Dependendo da finalidade do plano 
de iluminação de uma sala e áreas específicas, 
é utilizada iluminação funcional. Para criar um 
ambiente específico, é utilizada iluminação 
decorativa.
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LUZ & COR

PROJETANDO COM 
CORES CLARAS.
Luz consiste de ondas eletromagnéticas 
que são visíveis ao olho humano. A luz só 
se torna visível quando refletida em objetos. 
A luz branca é composta de componentes 
vermelhos, verdes e azuis.

A cor da luz, também referida como 
temperatura de cor, controla nosso estado 
de bem-estar. Luz com um alto componente 
azul tem um efeito revigorante no corpo. 
Assim como a luz fresca de uma madrugada. 
Por comparação, a luz vermelha e amarela 
forte tem um efeito relaxante e evoca um 
estado de descanso. Assim como o brilho 
quente no final da tarde ou uma vela. Para 
planejamento de iluminação, o sistema 
Häfele Loox oferece luz branca quente e fria 
branca em diferentes intensidades de luz. 

Modernas luzes multibranco oferecem 
apossibilidade de alternar continuamente 
entre branco quente e luz branca fria. As 
luzes RGB fornecem cores de luz intensas 
para efeitos decorativos individualmente 
ajustáveis. 



LUZ & COR

LUZ FAZ AS CORES 
VISÍVEIS. 
A fidelidade da cor reproduzida dos objetos 
depende de dois fatores:

O índice de reprodução de cores e a corda luz. O 
índice de reprodução de cor (CRI) é a medida da 
capacidade de uma fonte de luz de renderizar as 
cores dos objetos de maneira real. A referência 
é a luz do dia. Luzes com um CRI de 90 ou mais 
oferecem aos clientes a oportunidade de ver 
os itens o mais próximo possível de suas cores 
"reais".

Quanto maior a 
qualidade dos 

LEDs, mais natural a 
renderização de cor.



LUZ & COR 

LUZ QUENTE.  
LUZ FRIA.
Em lojas existem muitos fatores a serem 
considerados. Ela deve funcionar com luz natural 
e com luz artificial. A escolha da cor da luz 
depende dos objetos apresentados na luz. 

Para objetos de cores quentes, uma fonte de luz 
branca quente é mais adequada e para itens com 
uma tonalidade azul, uma fonte de luz branca fria 
é preferida.
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LUZ COM EFEITO

O JOGO DE LUZ E 
SOMBRAS.
Usando luzes LED do sistema Häfele Loox, 
você pode perceber inúmeras variações 
de efeitos de iluminação que antes eram 
impensáveis sem a tecnologia LED: 
iluminação de ponto ou área, iluminação 
vertical ou horizontal, luzes para cima ou 
parabaixo.

Cada quarto vive através de variedades 
adequadamente escolhidas de luz e 
sombra.Iluminação linear pode ser usada 
para criar horizontes. Com objetos de luz 
direta pode ser parcialmente enfatizado. A 
luz de pastagem permite que superfícies de 
materiais, como pedra, madeira ou papel de 
parede, sejam visíveis ou enfatizadas.

Uma luz plana, colocada acima de uma 
cortina, cria um efeito livre de brilho, cheio 
de atmosfera e enfatiza a cortina. Luzes 
de orientação combinadas enfatizam 
parcialmente a materialidade e as cores do 
tecido. A iluminação linear do rodapé faz a 
cama flutuar.



LUZ COM EFEITO

LUZ LINEAR.
Uma iluminação linear é criada com luzes LED.

 Armários e prateleiras internas, em superfícies 
de trabalho, fitas LED Loox fornecem luz uniforme 
com uma ampla área de iluminação. A luz linear 
permite criar cenários de luz direta e indireta. As 
fitas LED permitem inúmeras ideias criativas.



LUZ COM EFEITO

LUZ DIRECIONAL.
Com projetores montados em superfície 
ou incorporados numa fila, é possível obter 
uma iluminação de superfície plana de áreas 
específicas.

Os holofotes são usados com mais frequência 
para acentuar superfícies ou objetos ou para 
dividir áreas no espaço em zonas.

A luz direcional pode ser usada direta e 
indiretamente. O sistema Loox oferece uma 
ampla variedade de possíveis aplicações.
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LUZ & SUPERFÍCIES

SUPERFÍCIES COM 
IMPACTO DE LUZ.
Dependendo do material e estrutura, uma 
superfície reage de maneira diferente à luz. 
A luz é parcialmente absorvida, uma parte 
refletida e, dependendo da superfície, é 
espalhada. 

Com materiais semipermeáveis ou 
transmissivos, a luz também pode brilhar 
através do corpo. As possíveis soluções de 
iluminação devem ser projetadas de forma 
que o impacto de materiais e superfícies 
possa ser enfatizado em uma ampla 
variedade de cenários de luz, como luz 
ambiente, luz relaxante e luz de trabalho.

Um quarto escuro, por exemplo, parece 
exclusivo, mas precisa de mais luz de base 
para não parecer escuro.



LUZ & SUPERFÍCIES

SUPERFICIES 
COLORIDAS.
superfície branca, reflete completamente a 
luz incidente e assume a cor da luz. É por isso 
que uma parede branca aparece avermelhada 
quando iluminada de vermelho. Iluminar uma 
superfície colorida com luz colorida cria cores 
misturadas. 

Quando as frentes de móveis ou um piso de 
madeira são iluminadas, elas refletem tons 
de marrom que banham todas as superfícies 
neutras, como um teto ou parede branca, em um 
tom quente.



LUZ & SUPERFÍCIES

SUPERFÍCIES   
ESCURAS.
Materiais escuros absorvem luz, por isso é 
necessário usar luz mais forte. No entanto, muita 
luz destrói o ambiente e conforto.



LUZ & SUPERFÍCIES

SUPERFÍCIES 
BRILHANTES.
Materiais brilhantes refletem a luz muito melhor 
do que materiais escuros. Um espaço brilhante, 
requer menos luz geral.



LUZ & SUPERFÍCIES

SUPERFÍCIES DE 
MADEIRA E PEDRA.
As superfícies de madeira têm o melhor impacto 
com iluminação direta. Superfícies de pedra 
podem ser encenadas com holofotes.

Luzes de orientação acentuam as estruturas 
das superfícies naturais e  dão ao material uma 
aparência de profundidade.



LUZ & SUPERFÍCIES

SUPERFÍES REFLEXIVAS 
OU BRILHANTES.
Superfícies de alto brilho agem como um 
espelho. Dependendo do ângulo de visão, as 
fontes de luz tornam-se visíveis. Este efeito pode 
ser minimizado pela colocação adequada das 
luzes.

A lei do espelho: O ângulo de incidência 
corresponde ao ângulo de reflexão. Quanto mais 
paralelo o ângulo de iluminação à superfície, 
menor o efeito de espelho.
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LUZ E CONTROLE

FAÇA-SE A LUZ.
A tendência para uma Casa Inteligente 
também inclui o controle inteligente de 
diferentes cenários de iluminação dentro do 
edifício.

O sistema Häfele Loox oferece 
váriassoluções para controlar as luzes; 
desde ocontrole direto via simples pontos 
de comutação até o controle remoto de 
cenários de iluminação mais complexos.

Além da iluminação, as soluções 
digitaistambém podem ser usadas para 
operar econtrolar centralmente soluções de 
móveis, como portas de correr, sistemasde 
elevador de TV, fechaduras de móveis, 
sistemas de som e muito mais.



LUZ E CONTROLE

CONTROLE            
REMOTO DA LUZ.
Smart Home é uma tendência que oferece maior 
conforto. A ideia de controlar centralmente toda 
a sua casa é fascinante. Häfele deu o passo 
para o futuro digital e oferece soluções para o 
controle inteligente da luz - e muito mais. Um 
aplicativo conecta e controla centralmente todos 
os componentes de luz instalados e permite o 
design de efeitos de luz individualmente com um 
smartphone ou tablet.

Desta forma, vários cenários podem ser salvos 
e programados, ou simplesmente recuperados 
apenas com a ponta do dedo.

- Ligar / desligar as luzes e escurecê-las,até luzes 
multi-brancas e luzes LED RGB.

- Configurar cenários de luz individuaispara 
diferentes ocasiões.

- Controle de componentes de móveis elétricos 
(por exemplo, elevador de TV,portas de correr 
elétricas).



LUZ E CONTROLE

CONTROLE            
REMOTO DA LUZ.
Ligue e desligue as luzes com os controles 
remotos de qualquer lugar da sala e crie as 
situações de iluminação desejadas. Dependendo 
da aplicação, os controles remotos podem ser 
utilizados para controlar facilmente várias fontes 
de luz, desde luzes multicoloridas a luzes RGB 
coloridas.



LUZ E CONTROLE

ALTERAR A LUZ 
DIRETAMENTE.
O sistema Loox oferece uma ampla gama de 
interruptores para uma ampla gama de tarefas. 
Dependendo de suas demandas de conforto ou 
uso pretendido.

- Interruptor de pressão 
- Interruptor basculante 
- Pedal 
- Interruptor do sensor 
- Detector de movimento 
- Sensor de proximidade 
- Interruptor capacitivo/dimmer 
- Interrupor de contato da porta 
- Sensor de porta
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LUZ É FÁCIL

FÁCIL.  
UNICO.  
LOOX.
Projetos leves podem ser realizados de 
maneira rápida e fácil com o sistema Häfele 
Loox. O exclusivo sistema Plug & Play 
garante uma instalação fácil. As luzes Loox 
atendem altas exigências em termos de 
qualidade, simplicidade e flexibilidade.

Além disso, a Loox oferece disponibilidade 
global de um sistema único que é idêntico 
no design para todos os países, altamente 
flexível na aplicação e garante qualidade 
idêntica e cor clara para reordenamentos. 
Isso torna a Loox extremamente atraente, 
especialmente não apenas para objetos e 
projetos internacionais (por exemplo, para 
cadeias de hotéis ou restaurantes), mas 
também para instaladores industriais com 
vendas internacionais.



ONDE HÁ LUZ
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ONDE HÁ LUZ

LOOX EXPANDE  
AS POSSIBILIDADES.
Onde há luz, há eletricidade. Portanto, faz 
sentido criar extensões úteis para a luz 
em móveis. A necessidade de carregar 
smartphones ou tablets em vários locais da 
casa é atendida por estações de recarga 
sem fio ou por meio de portas USB.

Outra característica do sistema Häfele Loox 
é o som em móveis ou em espelhos sem alto-
falantes visíveis. Você pode ouvir música do 
seu smartphone em seu banheiro, cozinha, 
sala de estar ou escritório em casa via 
Bluetooth.



ONDE HÁ LUZ

SISTEMAS DE SOM.
Transforme seus móveis em uma jukebox. O 
sistema de som Häfele torna isso possível. A 
música é transmitida de um smartphone ou 
tablet para o sistema de som via Bluetooth. A 
experiência sonora é mais do que convincente. 
Um valor agregado efetivo para o sistema Loox.



ONDE HÁ LUZ

LIBERDADE COM UM 
SISTEMA.
Combine luzes Loox diferentes para serem 
operadas com uma única função de comutação. 
Conversores especiais permitem que você 
combine luzes de toda a gama Loox em uma 
única instalação de luz. 



ONDE HÁ LUZ

EXTENSÃO  
COM UM SISTEMA.
Você encontrará conceitos simples que ajudarão 
você a instalar sua luz. Por exemplo, uma solução 
simples para conectar convenientemente várias 
luzes em série a uma única fonte de energia.



ONDE HÁ LUZ

SISTEMA DE 
DISTRIBUIÇÃO.
Loox oferece muitas opções para combinar luz 
em móveis. Com componentes de distribuição 
fáceis de usar, por exemplo, você pode controlar 
vparias fontes de luz com um único driver.



ONDE HÁ LUZ

SISTEMA DE 
CARREGAMENTOS.
Faça uso das aplicações de luz para outras 
tarefas úteis. Por exemplo, o sistema Loox 
oferece estações de carregamento sem fio e 
portas USB, que podem ser integrados em seu 
design de móveis. Os pontos de carregamento 
para celulares agregam valor a qualquer peça de 
mobília, pois oferecem conveniência adicional.



LUZ & QUALIDADE



LUZ & QUALIDADE



LUZ & QUALIDADE

SISTEMA DE LUZ 
COM CERTIFICAÇÃO 
MUNDIAL.
Alguém querendo qualidade quando se 
trata a luz precisa considerar Häfele. Todos 
os componentes Loox são certificados 
para uso mundial. A qualidade consistente 
é garantida para a sua solução de 
iluminação. Todas as luzes têm um índice de 
renderização de cores alto para renderização 
de cores ideal. As luzes no sistema Häfele 
Loox também garantem intensidade de 
iluminação consistente e cor clara. Isso 
significa que nenhuma variação será visível 
posteriormente ao substituir ou suplementar 
lâmpadas idêndicas independentemente 
de você estar comprando na Europa, nas 
Américas ou na Ásia. Isso é o que torna a 
Loox única. 

Esses critérios são cruciais para soluções 
de iluminação atraentes e sustentáveis 
em lojas, hotéis e em propriedades 
residenciaismodernas.




