
APRESENTAÇÃO



Desde 2010 com um know-how focado 
na iluminação arquitetural e técnica.  
 
Cada projeto desenvolvido tem opções 
totalmente customizáveis em termos de 
dimensão, acabamentos e formatos, de 
forma a incorporar-se nos mais complexos 
projetos, desde espaços comerciais e 
residenciais até projetos corporativos. 

Focados permanentemente na excelência e 
no desenvolvimento de soluções de design, 
a Begolux apresenta soluções de iluminação 
arquitetural versáteis, com uma estética 
simplista sem descartar a funcionalidade 
das mesmas.



CORE BUSINESS

A Begolux é uma empresa com o core 
business estabelecido no fabrico de 
luminárias para projetos de iluminação 
de interior e exterior. 

Num mercado cada vez mais exigente, 
a Begolux destaca-se pela produção 
nacional, desde a idealização da luminária 
até ao produto final, garantindo uma 
vantagem competitiva de custo reduzido, 
sem descurar na qualidade e na 
excelência da peça. 

Com um lead time curto, a empresa 
garante a eficácia e a rapidez no 
processamento da encomenda.



“A CRIATIVIDADE ENVOLVE DOIS PROCESSOS: 
PENSAR E, POSTERIORMENTE, PRODUZIR.”

- LINDA NAIMAN



GAMAS DE PRODUTOS

O design de iluminação tem como 
objetivo a incorporação da luminária 
ideal para cada projeto.  
 
As coleções disponíveis foram desenvolvidas 
tendo em conta a sua adaptação e as suas 
diversas aplicações, permitindo uma
customização total para cada projeto 
bem como a combinação das mesmas.



SCALA CAFFE

Localizado junto à praia, o Scala Caffe é 
um dos mais recentes projetos da Begolux. 
 
Este projeto procura enaltecer a 
simplicidade e a intemporalidade das 
luminárias, conferindo ao espaço uma 
atmosfera sofisticada e acolhedora. 
 
A amplitude do espaço permitiu a junção 
de várias luminárias, todas elas diferentes 
entre si, no entanto todas alinhadas para 
criar um jogo de luzes harmonioso e 
com personalidade.





PROJETOS RESIDENCIAIS

INFINITY 
TRIMLESS



INFINTY XSLIM 
COM REFLETORES

SUSPENSA

BEAM



PROJETOS CORPORATIVOS

INFINITY ROTATIVA 
DE PAREDE



INFINITY SALIENTE
COM CALHA
TRIFÁSICA

INFINITY XSLIM
COM REFLECTOR

SUSPENSA

INFINITY XSLIM
FLAPS SUSPENSA



PROJETOS EDUCACIONAIS

INFINITY XSLIM
TABLE



INFINITY 
BOARD

INFINITY  
SALIENTE



PROJETOS COMERCIAIS

INFINITY MARKET
SUSPENSA



CIRCULAR CURVE 
TRIMLESS

TRI SALIENTE



LYCA FISSURE
SUSPENSO



PROJETOS DE LOBBY

 INFINITY XSLIM
TRIMLESS



SAN SEBASTIAN

HEXAGONAL
SUSPENSA



VISITE O SHOWROOM 
LOCALIZADO NO PORTO

https://www.instagram.com/begolux/
https://www.facebook.com/begolux/
https://www.linkedin.com/company/begolux/?viewAsMember=true
https://www.bimobject.com/en/begolux
https://g.page/begolux?share

