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GRUPPO RAINA 
– Iluminação da via pública 
e projetos de arquitetura

O grupo italiano apresenta as suas 
marcas dedicadas à iluminação 
da via pública/exterior e projetos 
de arquitetura – COLOMBO e a 
LOOKUP respetivamente. 
A partir de agora, todos estes 
produtos estão disponíveis no 
mercado português, ao alcance 
de todos os profissionais do 
setor, através do seu distribuidor 
exclusivo Electricol, SA.   

COLOMBO 

Gama de produtos dedicada a áreas urbanas exteriores: estradas, par-
ques municipais, parques de estacionamento, campos desportivos, 
jardins públicos e privados. 

São artigos idealizados e vocacionados para equipar “cidades in-
teligentes”, eficientes e contemporâneas. 

Nesta gama, também está incluída a linha Walley, com utilização de 
difusores em silicone de última geração que garantem estanquidade, 
resistência e alto rendimento.

ILUMINAÇÃO DA VIA PÚBLICA E EXTERIOR
A marca COLOMBO é vincadamente para uma aplicação profissional 
na via pública ou espaços comuns no exterior. Contudo, a beleza dos 
seus produtos e a sua flexibilidade na aplicação fazem com que se 
confundam naturalmente com um “outdoor” decorativo.

Neste capítulo, os principais produtos para a iluminação pública 
são principalmente as linhas populares da ELLP, mas também a BOX, 
GURU e depois as mais decorativas como é o caso da ZODIAC.

Além destes, destaca-se ainda a grande flexibilidade da série BRO-
WNIE, especialmente indicada para zonas de estacionamento. A sua 
peculiaridade reside nos difusores de silicone, flexíveis e duráveis, que 
também são aplicados noutras linhas de projetores como o WALLEY, 
MOKA e MEGALUX.



PU
B

A extrema versatilidade destes aparelhos LED no exterior, 
confere a estes produtos uma grande polivalência concep-
tual. Desse modo, tornam-se em artigos igualmente decora-
tivos, como é o caso do MARKUS da gama BOLLARD. Além 
disso, podem ser aplicados em paredes ou mesmo em zo-
nas interiores.

LOOKUP 

Esta marca está vocacionada para satisfazer as neces-
sidades dos profissionais que trabalham na área de pro-
jeto e arquitetura. Desse modo, disponibiliza um Linha de 
produtos em que prevalece a estética e o design. Pois são 
consensuais em termos arquitetónicos, decorativos ou 
mesmo artísticos, conferindo exclusividade aos projetos 
de interiores com elegância e competência técnica na sua 
construção.

Além da sua eficiência energética, existe sempre a mais 
valia que de o fabricante em possibilitar a customização 
destas peças ou desenvolver de raiz – projetos à medida do 
cliente, “custom made”.

ILUMINAÇÃO EM ARQUITETURA 
& DECORAÇÃO 
Relativamente a luminárias de parede, existem várias op-
ções, como é o caso dos artigos CALEA e ZOE, desenhadas 
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com base em linhas limpas e produzidas em aço de carbono moldado 
por meio de prensagem. As clássicas luminárias pendentes do catá-
logo LOOKUP, como a ROUND e a ROUND IP55 continuam a ter uma 
importante aceitação no mercado, agora também com a possibilidade 
do sistema Vario. 

Por outro lado, os arquitetos geralmente apreciam bastante as linhas 
simples e as formas icônicas do design contemporâneo do GRUP-
PO RAINA, nomeadamente dos modelos de suspensão ADALPINA e 
OPALIA.

 

No Catálogo LOOKUP existem muitos outros artigos de excelên-
cia com várias versões. No que diz respeito a luminárias de sus-
pensão há a destacar as seguintes: AQUADRO, CIRCO, OLIMPIA, 
BOLERINO.

Em termos de apliques de parede, para além dos já referidos CALEA e 
ZOE, destaca-se a elegância do o TINK, FACES, TALE’ e LEILA. 

VERSATILIDADE – MUDANÇA DE CORES
No que diz respeito a modelos como o ZOE e TINK, por exemplo, está 
disponível o sistema Vario Kelvin e Vario Lumen, mas também a subs-
tituição das tampas exteriores através de ímanes, que facilitam a troca 
em função do Decor. Dessa forma, é possível mudar a aparência exte-
rior de acordo com as 9 cores existentes, desde o branco ao bronze e 
do prateado ao preto lava.

Os candeeiros de pé, com design próprio, enriquecem ainda mais 
uma já diversificada gama de produtos decorativos: SILENCE, AMA-
DEUS, ZERO e BIRBA, são apenas alguns exemplos. 

No que diz respeito a luminárias de mesa, a elegância é o mote domi-
nante, bem expresso nos produtos STILO e o SQUADRA, com linhas 
retas e sóbrias.

Como conclusão, além da versatilidade expressa nas marcas Colom-
bo e Lookup, todos os produtos são exclusivamente fabricados em 
Itália, de modo a garantir a qualidade em todas as diferentes fases de 
produção. 

Esta é a imagem de marca do Gruppo Raina ao longo dos últimos 
30 anos! 
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