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Viso
Viso, unul dintre cei mai apreciati 

producatori de corpuri de iluminat, 

vine mereu cu ceva surprinzator. 

Designerii apeleaza cu incredere la 

produsele lor, acestea fiind de o 

calitate ireprosabila. Tocmai de 

accea vom regasi produsele Viso in 

aeroporturi internationale, hoteluri de 

renume, malluri din capitalele de top 

ale lumii. 

Cu aceste produse veti reusi sa 

transformati orice spatiu. 



Fort Knox 
Cum sa aduci un plus de 

valoare intr-un aeroport? In 

special intr-unul ca si cel din 

Amsterdam. Designerul Filipe 

Lisboa a gandit un sistem 

complex de corpuri de iluminat 

suspendate de la Viso. 

Produsul Fort Knox i s-a parut 

cel mai potrivi pentru acest 

spatiu. Disponibil intr-o 

varietate de culori, realizata 

din metal de cea mai buna 

calitate, acest produs a adus 

acel plus de care avea nevoie 

aeroportul. 



Alo
Produsul Alo este o lustra versatila si 

eficienta din punct de vedere 

energetic. Realizat din metal si sticla 

matuita. 

Designerul Filipe Lisboa a apelat cu 

incredere la produsele Viso atunci 

cand a trebuit sa gandeasca 

iluminatul de pe holul scarilor de la 

Aeroportul International Pearson. 



Halifax
Atunci cand vrei sa construiesti un 

spatiu comercial, ai nevoie de multe

lucruri care sa atraga priviri si sa 

impresioneze clientii care iti vor trece 

pragul. 

Dezvoltatorii de la Halifax Shopping 

Center si-au dorit niste corpuri de 

iluminat mai speciale pentru 

iluminatul holului principal. Au apelat 

la Viso, iar noi credem ca ei si-au 

facut treaba cu varf si indesat cu 

acest produs 100% custom made. 



The 
Thompson 
Hotel
Studio Gaia, una dintre cele mai 

renumite studiouri de designeri a 

primit jobul de a echipa cu corpuri de 

iluminat The Thompson Hotel. 

Una dintre cele mai lanturi hoteliere 

din SUA a fost infrumusetata cu 

corpuri de iluminat de la Viso. Pentru 

acest proiect au folosit mai multe 

produse, insa au reusit sa acapareze 

atentie cu aceasta lustra mare, unde 

corpurile sunt realizate din sticla 

suflata manual. 



Dundas
Cu un finisaj alb mat, acest corp de 

iluminat este destul de posh pentru a 

fi folosit in diferite spatii. 

Tocmai de accea, designerul Filipe 

Lisboa a decis sa foloseasca acest 

corp de iluminat in spatii comerciale. 

Daca va aflati in Toronto da-ti o fuga 

la Dundas East pentru a admira 

corpuril de iluminat Viso. 


