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Uma peça à medida 
de cada ambiente

A sinalização Excellence by 
Sinalux agrega valores como 
organização, estética, perceções, 
sensações e, consecutivamente, 
diferenciação.
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Peças elegantes 
em harmonia com 
o meio envolvente
Cumprir com as normas de 
sinalização não significa abdicar 
da vertente estética e decorativa.
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Segurança 
que se funde 
com o espaço 
envolvente

Excellence by Sinalux seleciona 
materiais de base nobres e atuais, que 
se percecionam como uma moldura do 
próprio sinal.
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A arte da
segurança
O sistema de sinalização 
Excellence by Sinalux surge 
como elemento conciliador entre 
a sinalização de segurança e o 
ambiente envolvente.
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Materiais nobres 
e atuais
Excellence by Sinalux encara um sinal como 
sendo ele próprio um elemento decorativo, que 
deverá estar sempre em harmonia com o espaço 
onde é enquadrado.
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Sinalização de 
segurança para 
ambientes luxuosos

A base da sinalização Excellence by Sinalux 
está disponível em materiais nobres e atuais, 
possibilitando a adequação do sinal ao espaço e 
garantindo assim uma coexistência harmoniosa 
entre ambos.





Materiais
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Vidro acrílico transparente fotoluminescente, com 5 mm de 
espessura, arestas polidas e cantos arredondados. 
Melhor resistência ao impacto com metade do peso do vidro.
Naturalmente resistente aos raios UV e às intempéries. 

Espaçadores em aço inox polido com 14mm de diâmetro, que 
conferem ao sinal um afastamento de 17mm relativamente 
à parede.

TransparenteTransparente

Vidro acrílico
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Vidro acrílico
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FoscoFosco
Vidro acrílico fosco fotoluminescente, com 5 mm de
espessura, arestas polidas e cantos arredondados. Resistência à abrasão 
comparável à do alumínio e a intempéries. 

Espaçadores em aço inox polido com 14mm de diâmetro, que conferem ao 
sinal um afastamento de 17mm relativamente à parede.
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BrancoBranco
Vidro acrílico branco fotoluminescente, com 5 mm 
de espessura. Excelente resistência às intempéries 
e raios UV assim como à abrasão e ao impacto. 

Espaçadores em aço inox polido com 14mm de 
diâmetro, que conferem ao sinal um afastamento 
de 17mm relativamente à parede.

Vidro acrílico
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PretoPreto
Vidro acrílico preto fotoluminescente, com 5 mm de 
espessura. Dotado de elevada resistência ao impacto, 
abrasão, intempéries e raios ultravioleta.

Espaçadores a preto com 14mm de diâmetro, que 
conferem ao sinal um afastamento de 17mm.

Vidro acrílico
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Bronze espelhadoBronze espelhado
Vidro acrílico bronze espelhado 
fotoluminescente, com 3 mm de espessura, 
arestas polidas e cantos arredondados. 
Excelente resistência à radiação UV, às 
intempéries e ao impacto. 

Espaçadores em dourado com 14mm 
de diâmetro, que conferem ao sinal um 
afastamento de 17mm relativamente à parede.

Vidro acrílico
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InoxInox Aço inox escovado fotoluminescente, com 1 mm de espessura 
e cantos arredondados. Superfície antiestática com elevada 
resistência à corrosão.

Espaçadores em aço inox polido com 14mm de diâmetro, que 
conferem ao sinal um afastamento de 17mm relativamente à parede.

Metálico
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DouradoDourado
Latão dourado 
fotoluminescente, com 1mm 
de espessura, de aparência 
brilhante que se assemelha 
ao ouro.

Espaçadores em dourado, 
para uma perfeita integração 
no sinal.

Metálico
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Pigmentos fotoluminescentes
A sinalização Excellence by Sinalux incorpora a nova tecnologia de pigmentos 
coloridos fotoluminescentes: proporciona uma elevada visualização do 
pictograma, porque as cores, componentes dos pictogramas, são também 
visíveis na ausência de luz. 



33

Excellence by Sinalux 
é um produto de 
tecnologia inovadora, 
num processo de 
fabrico patenteado, 
que proporciona a 
visualização das cores 
verde, vermelho e azul 
no escuro. 

Propriedades 
fotoluminescentes

Tempo Intensidade 
luminosa

10 min. 215 mcd/m2

60 min. 30 mcd/m2

Autonomia
3100 min. 0.32 mcd/m2





by you
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Uma solução à sua medida

Sinal em acrílico com revestimento vinílico que reproduz o efeito visual da madeira. 
Para além de várias texturas de madeiras, existem outros acabamentos disponíveis, tais como: metais, pedras, tecidos, peles, entre 
outros. Conferem um grau de realismo extraordinário e permitem uma flexibilidade criativa sem limites.

Um pormenor pode fazer toda a diferença na estética de um ambiente. A nova gama 
Excellence by Sinalux inclui um conjunto alargado de opções, no que respeita a 
materiais de base, tamanhos e sistemas de fixação.
Mas Excellence by Sinalux é também constante inovação para a total satisfação dos 
diferentes requisitos dos clientes. Excellence by You poderá desenvolver qualquer 
outro produto (para além dos exemplos apresentados), que corresponderá às mais 
exigentes solicitações. 

Tamanhos Materiais Acessórios
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Sinal em vidro acrílico fosco 
na especial dimensão de 
120x120mm, com cantos 
arredondados, espessura de 
5mm e uma bordadura de 
apenas 15mm a contornar 
o símbolo. O sinal foi ainda 
fabricado sem furos, sendo o 
sistema de fixação feito por 
colagem.

Sinal em vidro acrílico bronze 
espelhado. Neste exemplo 
desenvolveu-se um sinal 
sem furos, sendo o sistema 
de fixação realizado através 
de colagem. Excellence by 
You desenvolveu ainda um 
acessório especial de fixação 
para colagem de sinais com 
espaçadores. Ver pág. 50





Símbolos
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Emergência

200x200mm
287x287mm

250x160mm
390x230mm

*Para sinalizar corredores de evacuação com sinalização 
 saliente, por aplicação perpendicular à parede ou por  suspensão 
do teto, deve-se utilizar o sinal XP 004 e no verso o sinal XP 450

//  Identificação de mudanças de direção 
em percursos de evacuação

//  Identificação de percursos de evacuação para 
pessoas com deficiência ou mobilidade condicionada

//  Identificação de equipamentos de 
emergência e ponto de reunião 

A sinalização da localização do equipamento 
resulta da justaposição do sinal respetivo 
com o de seta direcional

XP 020

XP 024

XP 022

XP 026

XP 023

XP 021

XP 027

XP 025

XP 050 XP 052XP 051

XP 053

XP 055

XP 054

XP 056

XP 057

XP 058

XP 059

XP 060

XP 001

XP 003

XP 005

XP 007

(*) XP 004

XP 006

XP 008

XP 002
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Incêndio

200x200mm
287x287mm

250x160mm

//  Identificação de equipamentos de alarme e extinção

//  Identificação de agentes extintores

XP 120 XP 121 XP 122 XP 123 XP 124 XP 125

XP 127

XP 128

XP 126

XP 129

XP 130

XP 131

XP 132

XP 133

A sinalização da localização 
do equipamento resulta da 
justaposição do sinal respetivo 
com o de seta direcional

XP 103 XP 104XP 102

XP 107XP 105 XP 106

XP 101

XP 119
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Elevadores, Perigo, 
Proibição e Informação 

200x200mm
287x287mm

//  Identificação de elevadores

250x160mm

//  Sinalização de perigo e proibição

//  Sinalização informativa de espaços públicos

XP 952

XP 954

XP 953

XP 955

XP 956

XP 957

XP 958

XP 959

XP 900 XP 901 XP 902 XP 903 XP 910 XP 911

*Sinal também em 120x120mm sem furação para 
aplicação por colagem

**Sinal a aplicar no verso do sinal XP 004, para sinalizar 
corredores de evacuação com sinalização saliente. Ver 
página 50 - acessórios de fixação

XP 460

*XP 150

XP 160

(**) XP 450

(*) XP 201 XP 401 XP 402

*Apenas disponível na 
medida 160x250mm 
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200x200mm
287x287mm

250x160mm
390x230mm

Sinalização personalizada

Exemplos de sinalização 
personalizada

Para solicitar um sinal 
personalizado desta gama, deverá 
indicar:
1 - A referência de uma das 
matrizes apresentadas ao lado;
2 - O texto e/ou símbolo que 
pretende incluir.

Nota: no catálogo Sinalux 
encontra um conjunto alargado 
de textos/símbolos que poderá 
adaptar para estas matrizes.

*Sinal também em 
120x120mm sem furação 
para aplicação por 
colagem

//  Sinalização que permite a adaptação de um texto e/ou um pictograma

XP 610 XP 612XP 611 XP 613

XP 614 XP 700 XP 800 XP 850

XP 860

 (*) XP 855  (*) XP 856   (*) XP 857  (*) XP 858

 (*) XP 870  (*) XP 871

XP ERV XP ERE XP ERA

XP EQV XP EQE XP EQA
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Plantas de Emergência

//  Planta de piso, formato vertical//  Planta de piso, formato horizontal

XP PPH

XP PPV

Planta de Emergência

//  Planta de quarto

(*) XP ESQ

Planta de Emergência

(*) Apenas nesta medida

450x350mm
650x450mm

(*) 260x355mm

Planta de Emergência
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450x350mm
650x450mm

Legendas
Plantas de piso Plantas de piso 3D Plantas 

de 
quartoHorizontal Vertical Horizontal Vertical

PT XP PPH XP PPV XP 3PH XP 3PV ---

PT/GB XP GBH XP GBV XP 3GH XP 3GV ---

PT/GB/FR XP FRH XP FRV XP 3FH XP 3FV XP FRQ

PT/GB/ES XP ESH XP ESV XP 3EH XP 3EV XP ESQ

PT/GB/DE XP DEH XP DEV XP 3DH XP 3DV XP DEQ

PT-Português • GB-Inglês • FR-Francês • ES-Espanhol • DE-Alemão

//  Planta de piso 3D, formato horizontal

XP 3PH

Planta de Emergência

//  Planta de piso 3D, formato vertical

XP 3PV

Planta de Emergência





Sistemas de fixação
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Medidas em mm

Fixação paralela à parede

Medidas em mm

// Fixação por perfuração

// Fixação por colagem
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Fixação por suspensão do teto

Fixação perpendicular à parede

// Possibilidade de 1 face ou dupla face

// Possibilidade de 1 face ou dupla face

Medidas em mm

Medidas em mm
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Tipo de fixação Instalação

Sinais em Acrílico: Fosco, Transparente, 
Branco, Preto e Bronze Espelhado Sinais em Aço Inoxidável e Dourado

Acessórios 
em Inox

Acessórios
em Preto

Acessórios
em Dourado

Acessórios
em Inox

Acessórios
em Preto

Acessórios
em Dourado

Referência Referência Referência Referência Referência Referência

Paralelo à parede 
(Tipo 1) Sinal simples x1f1a x11pa x11da x1f1i x11pm x11dm

Paralelo à parede por colagem 
(Tipo 1)

Sinal simples x1f4p xc1pa xc1da x1f4p xc1pm xc1dm

Planta de 
emergência x1f4g xc3pa xc3da x1f4g xc3pm xc3dm

Perpendicular à parede 
(Tipo 2)

Sinal simples x1f2a x21pa x21da x1f2i x21pm x21dm

Sinal duplo x2f2a x22pa x22da x2f2i x22pm x22dm

Suspenso do teto 
(Tipo 3)

Sinal simples x1f3a x31pa x31da x1f3i x31pm x31dm

Sinal duplo x2f3a x32pa x32da x2f3i x32pm x32dm

Acessórios
by 

// Como selecionar

Sinal

1 - Selecionar o material (Acrílico: Fosco, Transparente, 
Branco, Preto ou Bronze Espelhado; ou Metálico: Aço 
Inoxidável ou Dourado);

2 - Selecionar a referência do sinal, identificado pelos 5 
dígitos impressos sob a imagem do respetivo sinal.

Exemplo:
Para o sinal em Aço Inox e referência XP 004, deve indicar: 
Inox XP 004.

Acessórios

1 – Escolher o material e a referência na tabela acima.

Exemplos:
Para a instalação do sinal XP 004, suspenso do teto 
(Tipo 3), simples, em Aço Inoxidável com acessórios em 
Inox, deve indicar: Inox x1f3i (ver tabela acima);

Para a instalação do sinal XP 004, perpendicular à parede 
(Tipo 2), duplo, em Acrílico com acessórios em Preto, deve 
indicar: Preto x22pa (ver tabela acima);

Para a instalação do sinal XP 122, paralelo à parede 
(Tipo 1) em Dourado com acessórios em Dourado, deve 
indicar: Dourado x11dm (ver tabela acima).

Nota: Todos os sinais são fornecidos com 4 furos 
de 11mm de diâmetro e não incluem acessórios.
Os acessórios de fixação devem ser solicitados de 
acordo com a tabela acima.
Para o modo de fixação por suspensão do teto, 
são incluídos dois cabos de aço com 75cm de 
comprimento.
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www.excellencebysinalux.eu
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