
 A      traz agora para você o sistema de 

iluminação Natural NT, desenvolvido pelos 

engenheiros da        o sistema de iluminação NT 

funciona com luz natural, sua geometria, seu 

design foram projetados para levar a luz natural 

para dentro do seu ambiente de trabalho: com o 

melhor desempenho, com os melhores materiais, 

com o melhor custo benefício.
 

Volvo do Brasil Ltda. - Pederneiras - SP

 O sistema de iluminação Natural NT, foi 

projetado para que a iluminação natural seja difundida 

uniformemente em toda a extensão da área a ser 

iluminada, por trabalhar com linhas con�nuas o 

sistema de iluminação natural NT consegue a�ngir uma 

uniformidade de iluminação superior aos demais 

sistemas do mercado.

Bianca Participações e Comércio Ltda. - Itaquaquecetuba - SP

 Sustentabilidade é o sobrenome do sistema de 
iluminação natural NT, não gasta energia elétrica e 
funciona todos os dias do ano.
 Fale conosco, teremos o maior prazer em 
atende-los. 

Pirâmide Azul Distribuidora - Ribeirão Preto - SP

Bianca Participações e Comércio Ltda. - Itaquaquecetuba - SP

“Natural Light”
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www.ivi-ventilacao.com.br / ivi@ivi-ventilacao.com.br

 Iluminação TOP em dias ensolarados;
 Iluminação enquanto tiver luz natural;
 Redução nos gastos de energia elétrica;
 Diminuição no nível de estresse do 

trabalhador devido à utilização de luz 
natural gerando bem-estar;

 Sistema independente que elimina 
vazamentos por dilatação da cobertura;

 Proteção de 98% contra os raios 
ultravioleta;

 Baixo peso especifico, não há necessidade 
de reforço estrutural;

 Pode ser utilizado em coberturas novas e 
existentes;

 Iluminação homogênea;
 Versátil pode ser instalado em qualquer tipo 

de telha;
 Sistema linear que evita recortes na telha de 

cobertura;
 Projetado conforme a sua necessidade;
 Retorno do investimento garantido;
 Valoriza o imóvel;

MODELO VÃO LUZ (MM).

NT 500

NT 1000

485

1.000

Materiais:

 Aço galvalume natural.
 Aço galvalume pós-pintado.
 Aço pré-pintado.
 Alumínio.
 Alumínio pós-pintado.

Lente:

 Policarbonato alvéolar.
 Policarbonato prismático. Lente

Telha

Vão luz

Perfil Estrutural        “Z”

Perfil Estrutural        “M”
Defletor

Terça da cobertura

Domus


