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Aura Light apresenta o seu novo catálogo de soluções de iluminação 

sustentável 

A empresa de iluminação Aura Light apresenta o novo catálogo de soluções de Iluminação 
sustentável, desde fontes tradicionais a LEDs, que respondem a todas as necessidades de 
iluminação, sempre com a garantia de qualidade e a experiência de mais de 80 anos da Aura Light. 
 
A Aura Light fornece soluções de iluminação inteligentes, sustentáveis, económicas, de longa 
duração, com elevada qualidade e amigas do ambiente, a que apelidamos de Brighter Lighting, e 

neste catálogo fornece informações úteis e especificações técnicas, de fácil leitura e para um 
conhecimento mais aprofundado dos produtos Aura Light.  
 
O novo catálogo contém informação acerca das fontes de luz e suas aplicações nos diversos 
segmentos como indústria, sinalização, iluminação pública ou retail, e o lançamento de 
algumas novidades como a Aura CompoLED Long Life e a Aura Easy T8 Long Life. 
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Para mais informação, contacte por favor:  

 Alberto Vanzeller, Manager Aura Light Portugal  
+351 210 999 888 alberto.vanzeller@auralight.pt 

 Filipa Lopes, Marketing/Communication,  
+351 91 581 74 74, filipa.lopes@auralight.pt 

 
 
 
Acerca da Aura Light 
A Aura Light é uma empresa de iluminação que fornece soluções de iluminação sustentáveis para clientes profissionais, o que 
lhes permite reduzir custos, consumo de energia e impacto ambiental. A Aura Light é reconhecida pela longa vida útil, alta 
qualidade e redução de consumo de energia, uma vez que as soluções de iluminação Aura Light podem reduzir o consumo de 
energia em até 80 por cento. As bases da Aura Light tiveram lugar em 1930 sob o nome de Lumalampan e as lâmpadas 
fluorescentes Long Life são produzidas desde 1980. A sede está localizada em Estocolmo, Suécia. As subsidiárias Aura Light e 
seus distribuidores vendem soluções de iluminação em todo o mundo, sendo os seus clientes, principalmente, das áreas da 
indústria, retail e sector público. Leia mais em www.auralight.pt  
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