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mostra interlight 2020
Você já ouviu falar ou até visitou Mostras de Arquitetura e Interiores, porém nenhuma focada na Iluminação e seus 
profissionais lighting designers.
A Interlight tem o prazer de anunciar a 1a Mostra de Iluminação, realizada em uma casa virtual, convidando diversos 
profissionais da comunidade da Iluminação, Interiores e Paisagismo para assinar os ambientes dessa casa.
O resultado pode ser conferido nesse livro ou no tour virtual!
Seja bem-vindo e uma boa apreciação!

Desenvolvido por

Exposição Virtual
29 Outubro - 30 Novembro

relacionamento@interlight.com.br



TRABALHAMOS SEMPRE 
COM GRANDES 
PROFISSIONAIS.
JUNTOS, CRIAMOS 
SOLUÇÕES INOVADORAS 
PARA CADA SITUAÇÃO 
DE PROJETO.



A. C. MINGRONE
@mingroneiluminacao
Titular do escritório Mingrone 
Iluminação, fundado em 1993, com mais 
de 3.000 projetos no portif[olio e uma 
equipe com mais de 30 colaboradores de 
diversas formações. (SP)

atiaîa lighting design
@atiaia.lighting.design
Fundado pela arquiteta, urbanista e 
lighting designer Mariana Novaes, em 
2014. O estúdio atua nas escalas da 
cidade, da arquitetura e das instalações 
efêmeras – atendendo de residências a 
municípios. (MG)

beth leite
@betthleite9
Titular do escritório Beth Leite 
Projetos e Iluminação, atua em projetos 
coorporativos, além de comerciais, 
institucionais e residenciais, tanto na área
interna quanto externa/jardim. (DF)

catê poli
@cate_poli_paisagismo
Arquiteta e urbanista de formação 
e paisagista. Em 1998, fundou seu 
escritório.  Atualmente, é colunista do 
site da revista Casa e Jardim e do portal 
Paisagismo em Foco. (SP)

eduardo becker
@atelierbecker
Arquiteto formado pela UNISINOS, 
RS. Trabalha com projetos de iluminação 
desde 1999, onde é titular do Atelier de 
Iluminação em Porto Alegre. (RS)

gilberto franco
@francoberriel_ld
Arquiteto, graduado em 1981 pela 
FAUUSP, teve em toda a sua carreira o 
Lighting Design como profissão e interesse 
maior. Titular e fundador do escritório 
franco+berriel desde 1997. (SP)



gUINTER PARSCHALK
@studioix_lighting
Arquiteto formado em 1978, com 
pós-graduação em desenho industrial 
na Hochschule für künstlerische und 
industrielle Gestaltung Linz (Áustria). 
Titular do Studio IX fundado em 1987. 
(SP)

marcos castilha
@macasti
Arquiteto graduado pela FAUUSP em 
1992. Titular do escritório fundado em 
2000, como pressuposto fundamental o 
desenho da iluminação como resposta à
uma miríade de necessidades de diferentes 
naturezas. (SP)

LIVIA BERRIEL
@francoberriel_ld
Graduada em Arquiteta e Urbanista 
em 1999 pela FAU - UNICAMP.  
Entre 2005 e 2007 cursou mestrado 
em Architetural Lighting Design em 
Wismar, Alemanha. Sócia no escritório 
franco+berriel lighting design. (SP)

marina makowiecky
@allume.iluminacao
Arquiteta, pós-graduada em iluminação 
e design de produto. Diretora da Allume 
Arquitetura de Iluminação atuando 
exclusivamente na área de projetos 
luminotécnicos desde 2009. (SC)

lu guerra
@luguerrald
Arquiteta e Urbanista. Trabalhou em 
renomadas lojas de iluminação e grandes 
escritórios especializados. Leciona 
luminotécnica no IED-SP. Em 2018, 
fundou seu escritório Lu Guerra Luz & 
Design. (SP)

mohana barros
@archidesign_brasil
Formada em Arquitetura e Urbanismo, 
2004. Pós-graduada em projetos 
luminotécnicos e aperfeiçoamento pela 
Illuminazione Urbana pela Universita 
degli studi Roma Tre - Italia (2017). (PE)



neide senzi
@neidesenzi
Com prêmios e palestras no Brasil e no 
exterior, é arquiteta, lighting designer 
e professora titular do curso de pós 
graduação de iluminação e especializada 
em Iluminação Hospitalar. Titular da 
Senzi Lighting, desde 1994. (SP)

thiago borges
@thiago.borges.paisagismo
Paisagista e light designer, titular do 
escritório Thiago Borges - Arquitetura 
da Paisagem, premiado 6 vezes pela 
CASACOR Ceará.

rafael leão
@rafael.leao.lighting
Arquiteto, atua com lighting design há 
mais de 20 anos. Desenvolveu mais de 
800 projetos no Brasil e nos Estados 
Unidos. É membro profissional da IALD, 
IES e AsBAI. Possui dezoito premiações 
nos Estados Unidos, Brasil e México. (SP)

ugo nitzSche
@ntziluminacao
Arquiteto lighting designer, formado 
em 2004, iniciou seu contato com a 
iluminação em 2001. Titular do escritório 
NTZ Iluminação arquitetônica, fundado 
em 2004. (RJ)

regina coeli
@archidesign_brasil
Sócia titular da Archidesign, fundada 
em 1995. Arquiteta e Urbanista e pós-
graduada em projetos luminotécnicos. 
Lecionou na graduação da FAUPE, 
também na pós-graduação da Faculdade 
de Boa Viagem. (PE)

verônica barreira
@veronicabarreirailumina
Lighting Design, especialista em projetos 
de iluminação, com mais de 28 anos de 
experiência. Trabalhou como diretora 
de grandes lojas de iluminação, além de 
executiva de negócios Casa Cor Ceara. 
(CE)
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01
LIVING

O estilo contemporâneo e minimalista marca o projeto desenvolvido pelo professor Antônio 
Carlos Mingrone, diretor de projetos da Mingrone Iluminação, para o living da Mostra 
Interlight 2020. 
O sistema de iluminação usado no espaço possui duas grandes virtudes: a primeira é o próprio 
caráter minimalista das luminárias - principalmente, no contexto de sua presença no forro - e a 
segunda é a possibilidade de criação de cenários diversos em um mesmo ambiente. Este sistema 
somado às luminárias complementares decorativas, às luminárias de piso - que realçam as 
paredes  de pedra ao fundo, abaixo do mezanino - e a uma escultura de luz proposta para uma 
 das paredes compõem o espaço em sua totalidade. 
O resultado é um ambiente rico e intimista que tira partido da tecnologia para  fornecer 
acolhimento e aconchego aos visitantes.

Iluminação por

a. c. mingrone
@mingroneiluminacao

https://interlightxp.com.br/casa-virtual/living/
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LIVING ÍNTIMO

“Enquanto espaço de relaxamento e convivência, o living íntimo dialoga com o entorno, acolhe a paisagem 
e recebe influência da luz natural. Este ambiente possui cores quentes - e aconchegantes - e materiais com 
texturas estimulantes à visão e ao tato em suas superfícies e objetos.O projeto desenvolvido busca reforçar 
a atmosfera acolhedora, favorável ao encontro dos moradores e visitantes, e criar um cenário confortável 
à experiência visual do ambiente. Para isso, alguns princípios e pontos de interesse são definidos para o 
espaço.A vista é sempre a protagonista do living. O dia e a noite são bem-vindos, assim como seus efeitos e 
variações. Níveis mais baixos de iluminância garantem que a noite também faça parte do ambiente.Como 
contraponto da janela, a parede de pedra da área de circulação recebe destaque para apresentação da sua 
textura, estimulando a percepção da sensorialidade do espaço.O posicionamento de fontes de luz em alturas 
mais baixas à visão, como a luz sob a bancada, orienta o caminho até as almofadas, canto descontraído e 
mais próximo da janela.As superfícies das mesas de centro, com objetos colecionados pela família em suas 
viagens – elementos que revelam a identidade dos habitantes da casa –, recebem destaque, ao mesmo tempo 
que contribuem para a compreensão do espaço.O acendimento dos nichos da estante de livros e os pendentes 
sobre a mesa de apoio convidam à leitura e ao descanso.E por que não assistir a um bom filme, quando a 
apreciação da vista, o convívio ou a leitura não forem opções?”

Iluminação por

ATIAÎA LIGHTING DESIGN
@atiaia.lighting.design

https://interlightxp.com.br/casa-virtual/estar-intimo/
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SALA DE BANHO

Nos propusemos alcançar, para esta Sala de Banho, ampla e com vista 
privilegiada, quatro principais componentes no projeto: Simplicidade, 
leveza, emoção e invenção.
Primeiramente, nada poderia concorrer ou ofuscar a vista externa, antes a 
luz teria que funcionar como pano de fundo e elemento calmante. Usamos 
uma paleta calmante e silenciosa, ocultando quase todas as luminárias, 
tirando partido da luz refletida.
Foram utilizados Perfis Lineares Way de embutir e sobrepor, conforme a 
necessidade, sempre à temperatura 2700K e baixa potência em lumens. 
Acima das bancadas usamos as luminárias Orion S, que reforçam a 
luz necessária para o usuário e mantém o conceito, devido ao seu design 
simples e minimalista. 
As arandelas Cubo alinhadas em grupo, sugerem uma só luminária, 
mantendo a linguagem linear e o uso de luz indireta. 

Iluminação por

BETH LEITE
@bethleite9

https://interlightxp.com.br/casa-virtual/casa-de-banho/
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PIER E ESTAR EXTERNO

A ideia é que a pessoa na hora que chegasse na ilha, seja o visitante ou o proprietário, tivesse um jardim de 
boas vindas para chegar até a casa, ladeado por palmeiras, bromélias e plantas de restinga, nativas. Aí, o 
visitante ou a pessoa que estivesse caminhando chegasse até a casa onde ele tem uma piscina fundo infinito 
que também figura como um espelho d’água. Na piscina se tem vista para o mar, sem muita interferência na 
frente, exceto por algumas palmeiras e por uma vegetação de folhagens super tropicais e conforme você anda 
pela casa, você anda até uma área em que encontra um fogo de chão que pode ser usava à  noite e uma pérgola 
que pode ser usada para festa, para jantar, para uma recepção, para um relax. Mais para trás tem o limite do 
jardim com plantas e folhagens super tropicais com heliconias, alpinias, costela de adão, entre outras plantas. 
A Ideia é que o jardim tivesse também uma boa área gramada e indo mais para o final do terreno tenho uma 
horta que também pode ser iluminada e produz para o consumo dos moradores da casa. O jardim privilegia o 
efeito da luz e para isso conta com a discrição das luminárias. Muito mais charmoso do que ficar enxergando 
aquele monte de luminárias ou mesmo aqueles postes de antigamente que já não se usa mais. Colocamos 
plantas altas para que dessem um pouco de sombra, criando ambiente através da vegetação de maior porte, 
mas que também à noite, já que a iluminação do jardim é toda feita de reflexão, a planta grande ajuda muito 
a valorizar a iluminação do jardim á noite e a gente curte mais o espaço.

Paisagismo por Iluminação por

catê poli MARCOS CASTILHA
@cate_poli_paisagismo @macasti

https://interlightxp.com.br/casa-virtual/area-externa-pier/ 
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ADEGA

O conceito do projeto passa pela experiência com vinhos do próprio arquiteto, principalmente 
no que se refere à parte visual da percepção dos tons, tanto dos vinhos brancos, como dos tintos 
e dos roses. Todos os apelos sensoriais do vinho. A Adega concebida pela Arquiteta e Designer de 
Interiores Gabriela Ordahy, foi iluminada minuciosamente por Eduardo Becker e explora todos 
os sentidos do corpo em sua relação com a bebida.O apelo visual brinda todos os visitantes que 
observam a enoteca. Becker projetou a luz para que o apelo visual faça parte da experiência do 
vinho. Tanto no armazenamento das garrafas como no local dedicado à prova, os fachos realçam 
nuances e texturas que normalmente estão restritos ao olfato, ao paladar e ao tato das papilas 
gustativas. Para alcançar esse resultado, utilizou os recursos anti-ofuscamento aliados à alta 
fidelidade na reprodução de cores. Com intensidade controlada, a luz está na medida certa para 
que o vinho desperte os cinco sentidos em plena harmonia.

Iluminação por

EDUARDO BECKER
@atelierbecker

Interior por

GABRIELA ORDAHY
@gabiordahy

https://interlightxp.com.br/casa-virtual/adega/
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VARANDA GOURMET

A varanda gourmet é um espaço de conexão com a área externa da casa, que está 
inserida frente à água e ao verde dos jardins. 
Nosso objetivo com a iluminação foi criar harmonia aos contrastes para permitir 
a melhor vista, ao mesmo tempo em que o morador usufrui do aconchego do 
seu espaço de convívio. Nesse espaço projetamos a iluminação a partir de um 
desenho minimalista de duas linha embutidas, onde nelas se encaixam diferentes 
soluções, para diferentes funções: a luz mais suave para o descanso, os pendentes 
para o jantar ou a luz da bancada para um uso mais funcional. Os pendentes 
são uma atenção à parte. Com diferentes alturas, o morador pode criar diferentes 
composições de forma orgânica, como uma “onda”, criando um link com a água. 
Além disso a valorização da textura da parede com uma solução de grazing e 
perfis de led que iluminam prateleiras e bancada completam o ambiente com o 
equilíbrio necessário. Através de controles e dimerização podemos definir cenários 
para eventos ou para momentos de descanso e apreciação de uma boa gastronomia 
à beira mar.

Iluminação por

giberto franco LÍVIA BERRIEL
@francoberriel_ld @francoberriel_ld

https://interlightxp.com.br/casa-virtual/varanda/
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COZINHA

Para a cozinha foi concebida uma iluminação linear contínua formando 
um desenho que é baseada no fluxo de acesso e uso do espaço. 
Para tanto recebeu  a aplicação do perfilado DO-IT com luminárias 
contínuas de luz difusa distribuída por toda sua extensão e com a inserção 
de luminárias assimétricas projetando luz para os planos verticais da 
cozinha e a inserção de luminárias pontuais no corredor, criando um 
ritmo intercalado no piso, com a finalidade de quebrar a monotonia desta 
circulação.

Iluminação por

GUINTER PARSCHALK
@studioix_lighting

https://interlightxp.com.br/casa-virtual/cozinha/
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GARAGEM

O conceito do projeto da garagem e seu acesso foi o de privilegiar a 
visualização de seus planos verticais, utilizando luminárias lineares 
WAY aplicadas na vertical e a distribuição homogênea de luminárias 
PICCO com facho difuso na área central da garagem evidenciando o 
plano horizontal, mas nem com isso comprometendo a visualização das 
superfícies verticais que irão ocupa-la.

Iluminação por

GUINTER PARSCHALK
@studioix_lighting

https://interlightxp.com.br/casa-virtual/garagem/
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HOME-THEATER

O espaço multimídia foi feito para sentar e relaxar. O conceito principal é de 
uma iluminação indireta com controle de ofuscamento e dimerização, de forma 
que a luz não incomode o usuário, nem brilhe na imagem da TV. O ambiente, 
em tons de bege, foi pensado com iluminação 2700K para proporcionar 
aconchego.
Com soluções versáteis, para iluminação geral do ambiente, luminárias lineares 
com luz indireta feitas sob medida, atravessam o ambiente demarcando a 
entrada e convidando o visitante para entrar. Elas dimerizam de acordo com 
o momento ou uso, podendo ficar bem fraquinhas, quase como um balizador, 
no momento de ver um filme, por exemplo. Para os quadros, escolhemos peças 
assimétricas que não incomodam quem estiver sentado no sofá e que ao mesmo 
tempo, destacam as obras de arte, sem qualquer sombra. Para os vasos a escolha 
foi de luminárias com fachos fechados e baixo UGR, dando destaque e conforto 
visual simultaneamente.

Iluminação por

LU GUERRa
@luguerrald

https://interlightxp.com.br/casa-virtual/home-theater/
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SALA DE JANTAR

As luminárias fazem a vez da arquitetura criando esse espaço 
ondulado, com essas ondas de luminárias e tubos, para preencher o 
espaço tanto com luz, como com o volume físico das luminárias que 
contribuem na parte estética, onde parte do mobiliário compõe a 
ideia dos tubos de luminárias posicionadas.
A ideia de ser todo branco é para a maior percepção da luz, ao 
mesmo tempo que não cria elementos contratantes nos objetos da 
sala.

Iluminação por

MARINA MAKOWIECKY
@allume.iluminacao

https://interlightxp.com.br/casa-virtual/sala-de-jantar/
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HALL SOCIAL

A casa apresentada pala Mostra Virtual reflete a Arquitetura Modernista Brasileira com linhas retas, 
grandes marquises, grande panos de vidro e integração com o ambiente exterior.O Hall da casa é um 
dos primeiros ambientes no qual os usuários tem contato. Desta forma nossa premissa para elaboração 
do Projeto Luminotécnico foi transformar esse ambiente de transição num local agradável, impactante, 
refletindo o minimalismo, o conforto visual e a tecnologia através da iluminação.
O ambiente é composto por uma parede revestida em pedra natural e outra parede com revestimento 
madeira e com algumas serigrafias compondo o espaço. Na área central do ambiente foram criados 
módulos de placas de forros com revestimento madeirado em tamanhos e alturas diferentes, com 
iluminação indireta através de fitas de led com temperatura de cor de 2700K, proporcionando aconchego 
ao espaço. Para iluminação da parede revestida em pedra utilizamos perfis lineares discretos e embutidos 
no forro com luminária de facho concentrado para criar um efeito de grazing na parede. Já na parede com 
serigrafias utilizamos os mesmos perfis lineares, porém com luminárias assimétricas, criando um efeito de 
wall washing na parede com iluminação uniforme. Estes perfis lineares são discretos, elegantes e permitem 
várias possibilidades e efeitos diferentes.Para complementar o aconchego do espaço criamos um recanto com 
pendentes junto a uma poltrona que pode funcionar com uma área de espera bem charmosa.

Iluminação por

mohana barros regina coeli
@archidesign_brasil @archidesign_brasil

https://interlightxp.com.br/casa-virtual/hall/
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SUÍTE MASTER

Suíte feita para um casal na faixa dos 40 anos. Ela publicitária, ele empresário, 
com filhos quase adolescentes. Consideram o quarto um local de descanso e 
relaxamento, onde podem se isolar. Assim a suíte tem dimensões generosas e 3 
ambientes distintos, interligados com várias funções: recambie para leitura, 
ambiente de TV, para ficarem antenados com o mundo, também assistirem juntos 
filmes e séries. Como ponto focal da suíte, a cama destacada por um painel de 
madeira com iluminação embutida, de formas irregulares e em níveis diferentes. 
Super descolados, gostam de inovações e tecnologia. 
Preferem luminárias modernas, mas que não sejam de estilo industrial ou high 
tech, gostam de novidades e preferem linhas e formas ortogonais.
São muito práticos e funcionais e não gostam de ver lâmpadas ou as fontes de luz 
diretamente, preferem que sejam imperceptíveis, por isso as peças são embutidas, 
recuadas antiglare e com distribuição de luz indireta. Gostam de dramatizar a luz 
em alguns momentos, para criar cenários diferenciados para cada função e uso dos 
ambientes e ainda criando “clima” e o humor do ambiente através da iluminação.

Iluminação por

NEIDE SENZI
@neidesenzi

https://interlightxp.com.br/casa-virtual/suite-master/








13
ESCRITÓRIO

Nosso método de trabalho sempre nos conduz à análise aprofundada do conceito e da tipologia arquitetônica antes de propormos efeitos ou 
soluções de iluminação para quaisquer tipos de espaços. A contribuição da iluminação natural é sempre observada e considerada nos projetos que 
desenvolvemos, garantindo a harmonia entre os efeitos e evitando, assim, distúrbio excessivo no ciclo circadiano (relógio biológico). Ao estudar 
este ambiente, observou-se que a parede em frente à entrada é uma grande superfície envidraçada, com vista para o jardim. Desse modo, haverá 
luz natural em abundância para promover o uso deste escritório durante o dia, desobrigando o projeto de iluminação de promover níveis de 
luminosidade e de uniformidade altos ao longo do horário comercial. Foi sugerido à arquitetura que tanto o forro quanto a parede contrária à 
superfície envidraçada tivessem o mesmo tipo de revestimento para fortalecer impressão de continuidade dada pela parede de vidro (na imagem 
noturna protegida por uma cortina).
Compondo com a iluminação natural disponível, o nosso projeto propôs uma iluminação mais pontual sobre a mesa de trabalho e o estar, 
complementando a luz natural quando ela não for mais suficiente para promover o desempenho de tarefas sozinha, como ao final da tarde ou à 
noite. Isso resolveu a luz funcional deste espaço. A iluminação ambiente utiliza um efeito de luz rasante ao longo da cortina que reveste a parede 
envidraçada, usando luminárias instaladas no nicho do cortineiro. A solução promove a impressão de luminosidade necessária ao espaço e garante 
bom conforto visual, já que as fontes ficam em local incapaz de criar ofuscamento aos ocupantes. Este efeito, chamado de wall grazing, dá ao 
espaço a impressão de grande amplitude visual e destaca também a ondulação da cortina, promovendo impressão de movimento. Os encontros da 
madeira ripada com as paredes ao final de cada perspectiva foram iluminados com uma luz suave. Este efeito sutil evita que os finais de perspectiva 
fiquem escuros, além de descolar o revestimento de madeira das paredes, fortalecendo seu desenho e deixando-o mais leve. O resultado deste projeto 
apresenta uma atmosfera acolhedora, com iluminação de 2700K e com luminosidade suficiente para promover o uso da mesa de trabalho e do estar 
no período noturno, promovendo uma relação harmônica entre necessidade de luz e o nosso ciclo natural de funcionamento (relógio biológico).

Iluminação por

rafael leão
@rafael.leao.lighting

https://interlightxp.com.br/casa-virtual/escritorio/
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ENTRADA SOCIAL

Iluminação por

thiago borges
@thiago.borges.paisagismo

O conceito usado, e que gosto muito de mostrar, é que os projetos de paisagismo vão muito além 
de trabalhar somente com plantas. “Até brinco que, quem trabalha com planta é jardineiro.”
No projeto desenvolvido, o ponto alto não são as plantas, mas que existem outros elementos, 
como exemplo, na escada, em que mantive o desenho existente, e inseri níveis na grama 
como contenções em aço cortem, criando degraus de grama, aproveitando o espelho do degrau 
com o trabalho da iluminação, com isso inseri o perfil linear dentro do perfil de aço cortem, 
combinando a arquitetura e o projeto luminotécnico. O resultado ficou espelhos iluminados 
marcados, ficando rico e sem excessos, e os níveis limpos, assim como, as jardineiras em pedra, 
que ficaram com os perfis ocultos iluminando-as, e valorizando o elemento natural que são 
as pedras. A imponência do projeto foi trabalhada na iluminação nas palmeiras altas, que 
para ficar proporcional ao pé-direito da casa, destacamos com os projetores de embutir no 
solo e facho fechado. A vegetação que tem seu papel coadjuvante periférico, foquei na na 
humanização da área, através do jardim vertical e parede verde, que receberam iluminação 
apropriada de cima para baixo.

https://interlightxp.com.br/casa-virtual/entrada-social/
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SUÍTE JOVEM

Iluminação por

ugo nitzsche
@ntziluminacao

Trabalhei em algo diferente, alterando o layout, com um quarto jovem, com três 
pranchas de surfe diferentes. Além disso, uma área de trabalho com luz natural, e deck 
para gavetas inferiores.
Pensei numa estrutura para pendurar as pranchas, com o perfil WAY na parede, 
apontado para a prancha fazendo um efeito de contraluz, e vira para o teto na linear, 
marcando a entrada. O ritmo desse espaçamento dos perfis é dado pelo alinhamento com 
as pranchas.
Arandela SERENA na cabeceira, com conforto para o usuário do espaço pela iluminação 
indireta, gerando uma luz suave para os quadros que compõe acima.
Na parede lateral, coloquei o sistema DO-IT sem iluminação difusa na vertical, mas 
com os spots MINIMAL de facho fechado para leitura. Subindo para o teto o perfil e 
incluindo spots MINIMAL com maior fluxo e facho aberto para iluminação indireta em 
quatro pontos dimerizáveis.
Na parede da TV utilizamos um luz mais fraca fazendo o perímetro com o balizador.
É muito efeito e muita luz indireta, como sempre em meus projetos!

https://interlightxp.com.br/casa-virtual/suite-jovem/
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Banho Jovem: um espaço de utilização usual e relax.
Imaginei o “Banho Jovem” como um espaço de utilização usual e relax.
Sempre que inicio um projeto, desejo   fazer algo diferente e criativo, que 
tenha funcionalidade. Como criar algo novo, integrando arquitetura, 
técnica, produtos e criatividade?
Utilizei Iluminação direta e indireta criando destaques e climas, 
destacando materiais, valorizando o espaço e a arquitetura.
Os produtos INTERLIGHT, atenderam muito bem o projeto com 
funcionalidade e leveza, por ter produtos discretos e miniaturizados de alto 
controle, de eficiência e qualidade.

https://interlightxp.com.br/casa-virtual/banho-jovem/








produtos



Modelo: Sistema linear indireto (sobrepor)

PICCO

Variações: Fita LED - 12W/m e 21W/m

Dimensões: 0,5 m, 1m e 2 m

Modelo: Spot de embutir em teto

Variações: 4W, 8W, 14W e 21W

Dimensões: 45mm ~ 95mm

Material: Alumínio

Modelo: Sistema linear indireto (embutir) Modelo: Sistema linear difuso

Variações: Fita LED - 12W/m e 21W/m Variações: 4W, 9W, 12W, 18W, 21W

Dimensões: 0,5 m, 1m e 2 m Dimensões: 0,5 m, 1m e 2 m

Material: Alumínio Material: Alumínio e acrílico

Material: Alumínio

Ambientes: Adega, Escritório, Hall Social, 
Home-theater e Living Íntimo.

Ambientes: Banho Jovem, Home-theater, 
Living, Suíte Jovem e Suíte Master.

SERENA

JAZZ

Ambientes: Adega, Garagem, Living, Living 
Íntimo e Suíte Master.

Ambientes: Adega, Banho Jovem, Entrada 
Social, Escritório, Garagem, Hall Social, Home-
theater, Living Íntimo, Sala de Banho, Suíte 
Jovem, Suíte Master e Varanda Gourmet.

SIMPLE WAY



SLIM

Ambientes: Banho Jovem, Estar externo, 
Living e Pier.

Ambientes: Adega, Cozinha, Hall Social, 
Living, Suíte Jovem e Varada Gourmet.

DO-IT

ORION

Ambientes: Hall Social, Living Íntimo, Sala 
de Banho, Sala de Jantar e Varanda Gourmet.

Ambientes: Entrada Social e Estar Externo.

PERGO

Modelo: Projetor de embutir em piso

Variações: 5W, 10W e 15W

Dimensões: Ø50mm, Ø75mm e Ø100mm 

Material: Alumínio

Modelo: Sobrepor

Variações: 6W

Dimensões: 100mm, 180mm e 300mm

Material: Alumínio

Modelo: Mini projetor externo

Variações: 3W, 4W e 6W

Dimensões: Ø50

Material: Alumínio

Modelo: Sistema modular integrado

Variações: Embutir, sobrepor e pendente

Dimensões: 0,5 m, 1m, 2 m e 3m

Material: Alumínio



Modelo: Mini arandela

MINIMAL

Variações: 2W

Dimensões: 5cm3

Modelo: Mini projetor

Variações: 6W, 15W, 30W

Dimensões: Ø30mm, Ø34mm e Ø48mm

Material: Alumínio

Modelo: Poste

Variações: 8W

Dimensões: Altura ajustável

Material: Alumínio

Material: Alumínio + policarbonato cristal

Ambientes: Suíte Jovem. Ambientes: Sala de banho.

CUBO

PILZ eco

Ambientes: Estar externo e Pier.
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Interlight Iluminação
R Solange Aparecida Montan, 240 
Itapevi, SP, Brazil

conTATO
Fundada em 1987, genuinamente brasileira, tornou-se uma empresa especializada em oferecer soluções em 
iluminação técnica e arquitetural. Instalada em Itapevi-SP, a área de 13.000m2. conta com fundição própria 
e equipamentos de última geração, garantindo alta produtividade e excelência na fabricação de seus produtos. 
Em 2008, implantou a tecnologia do LED em sua linha de produção, possibilitando desenvolver artigos para 
um maior universo de aplicações. 
Certificada ISO 9001, em 2017, implantou o Sistema de Gestão da Qualidade, otimizando o controle e 
garantia dos seus processos e produtos.
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