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 ·Atenea is the new series of street lights for 
urban and residential spaces that offers the 
best advances in lighting performance, light 
quality and connectivity.
 ·A sober and modern design that facilitates
 · its integration in various urban environ-
ments, such as promenades, avenues, 
gardens, pedestrian areas or vehicle traffic. 
Atenea offers the possibility of creating ex-
clusive environments, even during the day, 
as it can also form part of urban furniture 
due to its great decorative potential.
 ·100% customized street lamp: double 
arm, conventional pole, catenary on a 
single guide and suspension mounting. 

 ·Atenea es la nueva serie de farolas para 
espacios urbanos y residenciales que ofre-
ce los mejores avances en iluminación en 
cuanto a rendimiento, calidad de luz y co-
nectividad. 
 ·Diseño sobrio y moderno que facilita su 
integración en los diversos entornos urba-
nos, tales como paseos o jardines, zonas 
peatonales o tránsito de vehículos. Atenea 
ofrece la posibilidad de crear entornos ex-
clusivos, incluso de día, ya que también 
puede formar parte del mobiliario urbano 
gracias a su gran potencial decorativo.
 ·Farola 100% configurable a tu medida: do-
ble brazo, báculo convencional, catenaria 
sobre guía única y montaje en suspensión.

 ·Atenea é a nova serie de postes de ilumi-
nação pública para espaços urbanos e resi-
denciais que oferece os melhores avanços 
em iluminação em termos de desempen-
ho, qualidade de luz e conectividade. 
 ·Design sóbrio e moderno que facilita a sua 
integração em vários ambientes urbanos, 
como passeios ou jardins, zonas pedonais 
ou trânsito de veículos. Atenea oferece a 
possibilidade de criar ambientes exclusivos 
mesmo durante o dia, pois também pode 
fazer parte do mobiliário urbano graças ao 
seu potencial decorativo. 
 ·Lâmpada de rua 100% configurável para 
atender às suas necessidades, braço du-
plo, báculo convencional, catenária de guia 
única e montagem de suspensão. 
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