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Uma peça à medida 
de cada ambiente

A sinalização Excellence by Everlux agrega 
valores como organização, estética, 
percepções, sensações e, consecutivamente, a 
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

Excellence by Everlux seleciona 
matérias-primas nobres, que são 
percebidas como uma moldura do 
próprio sinal.
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A arte da
Segurança
O sistema de sinalização 
Excellence by Everlux surge 
como elemento conciliador entre 
a sinalização de segurança e o 
ambiente projetado.
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Materiais nobres 
e atuais

Excellence by Everlux considera um sinal 
como sendo ele próprio um elemento 
decorativo e que deve harmonizar com o 
espaço onde será enquadrado.
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Sinalização de 
segurança para 
ambientes luxuosos

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





Materiais
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Acrílico vitrificado transparente fotoluminescente, com 5mm 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.

TransparenteTransparente

Acrílico vitrificado
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Acrílico vitrificado
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FoscoFosco
Acrílico vitrificado fosco fotoluminescente, com 5mm de espessura, 
arestas polidas e cantos arredondados. Resistências a abrasão 
(semelhante à do alumínio) e intempéries.

Espaçadores em aço inox polido com 14mm de diâmetro, que conferem ao 
sinal a projeção relativa de 17mm da superfície.
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BrancoBranco
Acrílico vitrificado branco fotoluminescente, com 5mm 
de espessura.  Excelente resistência às intempéries e 
raios UV bem como à abrasão e ao impacto.

Espaçadores em aço inox polido com 14mm de 
diâmetro, que conferem ao sinal a projeção relativa de 
17mm da superfície.

Acrílico vitrificado
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PretoPreto
Acrílico vitrificado preto fotoluminescente, com 5mm 
de espessura. Com elevada resistência ao impacto, 
abrasão, intempéries e raios ultravioleta.

Espaçadores lacados em preto com 14mm de 
diâmetro, que conferem ao sinal a projeção relativa de 
17mm da superfície.

Acrílico vitrificado
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Bronze espelhadoBronze espelhado
Acrílico vitrificado bronze espelhado 
fotoluminescente, com 3mm 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 a projeção relativa de 17mm 
da superfície.

Acrílico vitrificado
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InoxInox
Aço inox escovado fotoluminescente, com 1mm 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 a projeção relativa de 17mm da superfície.

Metálico
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DouradoDourado
Liga de cobre e zinco 
dourado fotoluminescente, 
com 1mm de espessura, de 
aparência brilhante que se 
assemelha ao ouro.

Espaçadores em dourado, 
Com 14mm de diâmetro, 
que conferem ao sinal a 
projeção relativa de 17mm 
da superfície, para uma 
perfeita integração no sinal.

Metálico
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Pigmentos fotoluminescentes
A sinalização Excellence by Everlux incorpora a nova tecnologia de pigmentos 
coloridos fotoluminescentes: Proporciona elevada visualização do pictograma 
em que cores e componentes dos símbolos são também visíveis na ausência 
de luz.
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Excellence by Everlux 
produto de tecnologia 
inovadora que proporciona 
a visualização no escuro das 
cores verde, vermelho e azul.

Propriedades fotoluminescentes

Tempo Intensidade 
luminosa

10 min. 215 mcd/m2

60 min. 30 mcd/m2

Autonomia
3100 min. 0.3 mcd/m2
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Uma solução à sua medida

Sinal em acrílico com revestimento vinílico que reproduz o efeito visual da madeira. 
Para as várias texturas de madeiras existentes, outros acabamentos disponíveis, tais como: metais, pedras, tecidos, peles, entre outros. 
Conferem extraordinário grau de realismo, flexibilizando a criação sem limites.

Um detalhe faz toda a diferença na estética de um ambiente. Excellence by Everlux inclui 
amplo portfólio de opções para matérias-primas, tamanhos e sistemas de fixação.
Excellence by Everlux está em constante inovação para a total satisfação dos diferentes 
requisitos dos ambientes. Excellence by You desenvolve qualquer outro subtrato (além 
dos modelos apresentados), que corresponde às mais exigentes solicitações.

Tamanhos Materiais Acessórios



37

Sinal em acrílico vitrificado 
fosco na dimensão especial 
de 120x120mm, com cantos 
arredondados, espessura de 5mm 
e borda de 15mm contornando o 
símbolo. O sinal foi fabricado sem 
furos, com sistema de fixação por 
colagem.

Sinal em acrílico vitrificado 
espelhado. Neste exemplo foi 
desenvolvido um sinal sem 
furos, com sistema de fixação 
realizado através de colagem. 

Excellence by You apresenta um 
acessório especial de fixação 
para colagem de sinais com 
espaçadores. Veja na pág. 48.
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Emergência

250x160mm
390x230mm

//  Identificação de mudanças de direção em 
percursos de abandono

XB 001 XB 002

XB 004

XB 005 XB 006

XB 007 XB 008

XB 011

XB 013 XB 014

XB 012

XB 021 XB 022

Para sinalizar corredores de abandono com sinalização, por 
aplicação perpendicular à parede ou por  suspensão do teto, 
deve-se utilizar o sinal XB 003 e no verso o sinal XB 180

XB 023 XB 024

//  Identificação do modo de abertura de portas

XB 031

XB 003
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//  Identificação de percursos de abandono para 
pessoas com deficiência (PcD`s) ou mobilidade 
reduzida

200x200mm
287x287mm

250x160mm
390x230mm

A sinalização da localização do equipamento 
resulta da justa posição do respectivo sinal 
com o de seta direcional

XB 060

XB 061

XB 062

XB 063

XB 070

XB 071

XB 072

XB 073

XB 041

XB 043 XB 044

XB 042

XB 051

XB 054

XB 052 XB 053

XB 055

XB 050

//  Identificação de equipamentos de 
salvamento e pontos de encontro
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//  Identificação de equipamentos de combate 
a incêndio e alarme

200x200mm
287x287mm

250x160mm

Incêndio

//  Identificação de agentes extintores

XB 154

XB 152

XB 153

XB 151

(*) XB 140 (*) XB 141

A sinalização da localização do 
equipamento resulta da justa posição do 
respectivo sinal com o de seta direcional

XB 120

XB 121

XB 122

XB 123

XB 130

XB 131

XB 132

XB 133

XB 110 XB 111 XB 112 XB 113

*Disponíveis apenas na 
medida 160x250mm 
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200x200mm
287x287mm

250x160mm
390x230mm

//  Identificação de elevadores //  Sinalização de perigo e proibição

//  Sinalização informativa de espaços públicos

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

**Sinal aplicado no verso do sinal XB 003, para sinalizar 
corredores de abandono com fixação perpendicular à 
parede. Ver página 50.

(**) XB 180

(*) XB 170 (*) XB 171

XB 172

Elevadores, Perigo, 
Proibição e Informação 

XB 190 XB 191 XB 192

XB 200

XB 201

XB 202

XB 203

 (*) XB 160

*Disponível apenas na 
medida 160x250mm 

XB 161

XB 210

XB 211

XB 212

XB 213

A sinalização da localização do 
equipamento resulta da justa posição do 
respectivo sinal com o de seta direcional

XB 193 XB 194 XB 195
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200x200mm
287x287mm

250x160mm
390x230mm

Sinalização personalizada

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

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

XB 310 XB 312XB 311 XB 313

XB 314 XB 315 XB 316 XB 317

XB 318

 (*) XB 330

Exemplos de sinalização 
personalizada

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

Nota: no catálogo Everlux é 
possível encontrar um amplo 
portfólio de textos/símbolos 
que podem adaptar-se a estas 
matrizes.

XB ERV XB ERE XB ERA

XB EQV XB EQE XB EQA

 (*) XB 340

XB 320XB 319

XB 350 XB 351
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450x350mm
650x450mm

(*)260x355mm

Plantas de Emergência

//  Planta de piso no formato horizontal

XB P3H

Planta de Emergência

XB P3V

Planta de Emergência

Legendas
Plantas de piso horizontal Plantas de piso 3D horizontal Plantas de 

quartoLegenda horizontal Legenda vertical Legenda horizontal Legenda vertical

POR XB PPH XB PPV XB 3PH XB 3PV XB QPV

POR/ESP/ING XB P3H XB P3V XB 33H XB 33V XB Q3V

• POR - Português
• ESP - Espanhol 
• ING - Inglês

//  Planta de quarto

(*) XB Q3V

Planta de Emergência

//  Planta de piso 3D no formato horizontal

Planta de Emergência

XB 33V





Sistemas de fixação
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Medidas (mm)

Tipo 1

Tipo 1

Fixação paralela à parede

// Fixação por perfuração

// Fixação por colagem

Medidas (mm)

Medidas (mm)

12

10

12

Tipo 1
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Medidas (mm)

Medidas (mm)

Tipo 2

Tipo 3

Fixação por suspensão no teto

Fixação perpendicular à parede

// Possibilidade de face única ou dupla face

// Possibilidade de face única ou dupla face
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Acessórios

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 xcf4p xc1pm xc1dm

Planta de 
emergência x1f4g xc3pa xc3da xcf4g xc3pm xc3dm

Perpendicular à parede 
(Tipo 2)

Sinal simples x1f2a x21pa x21da x1f2i x21pm x21dm

Sinal duplo x2f2a x22pa x22da x2f2i x22pm x22dm

Suspenso de teto 
(Tipo 3)

Sinal simples x1f3a x31pa x31da x1f3i x31pm x31dm

Sinal duplo x2f3a x32pa x32da x2f3i x32pm x32dm

// 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 respectivo sinal.

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

Acessórios

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

Exemplos:
Para a instalação do sinal XB 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 XB 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 XB 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 de teto, 
são incluídos dois cabos de aço com 75cm de 
comprimento.
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