
Design Premiado
L

G
 B

u
s

in
e

s
s

 S
o

lu
tio

n

LINHA
PREMIUM
SOLUÇÕES COMPLETAS
EM AR-CONDICIONADO

Saiba mais  em
lg.com/br/ar-condic ionado
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FLUXO DE AR UNIFORME
O fluxo redondo é perfeito porque não tem pontos cegos.

INSTALAÇÃO FÁCIL
Os tubos são reunidos em um só lugar para minimizar
a exposição do produto. O suporte cobre as instalações
e traz uma aparência mais sutil.

FILTRO EXTRA
Tenha uma excelente purificação do ar que remove
até 5,3 milhões de partículas. 

ECONOMIA DE ENERGIA 
Até 70% mais econômico que os modelos convencionais.

SERPENTINA DE COBRE
Tenha maior resistência à corrosão de umidade ou maresia, 
resultando em melhor desempenho e maior durabilidade
do seu ar-condicionado.

CONTROLE WI-FI
Aproveite para controlar seu ar-condicionado a qualquer
hora e lugar. Basta conectar pelo smartphone (Android ou iOS)
e usar o aplicativo LG ThinQ. 

MODOS QUENTE E FRIO

Restaurante Komah 
Barra Funda - SP | Dezembro/2019

LG ROUND 
CASSETTE



ESTILO E DESIGN ATRAENTE
Veja o painel frontal como uma moldura, juntamente
com o seu design simples e atraente, que permite
mudar a imagem do ar-condicionado para o que quiser
e quando quiser.

FLUXO DE AR DE 3 DIMENSÕES
Feito como uma obra de arte, e com um novo conceito
de fluxo de ar tridimensional, ele oferece um arrefecimento 
rápido porque o ar sai por baixo e pelas laterais. Tudo para 
deixar o seu espaço bem mais agradável.

CONTROLE DIGITAL DO FLUXO DE AR
O fluxo de ar é controlado para você ter um clima agradável. 
Você pode, inclusive, desligar a grelha de ventilação inferior 
e garantir um conforto ainda maior.

MODOS QUENTE E FRIO

LG ARTCOOL
GALLERY



Arquitetas: Elaine Verçosa e Yeda Garcia
Ambiente: Espaço de Convivência, CASACOR BRASÍLIA 2019

FILTRO DE FÁCIL REMOÇÃO
Basta um toque e você retira as peças duplas do filtro, que 
deslizam facilmente para uma manutenção bem mais fácil.

MAIOR FLUXO DE AR
Tenha um resfriamento mais rápido e amplo pela maior 
distância do fluxo de ar (15m) e uma velocidade de ar 
muito maior.

MENOR PESO
Feito com um menor peso (apenas 35 kg), ele oferece  
uma instalação mais fácil, rápida e eficiente.

BAIXO NÍVEL DE RUÍDO
Um dos menores níveis de ruídos do mercado com 42dB.

DESIGN DIFERENCIADO
A sofisticação da unidade teto vem com um design 
belíssimo em formato V e com aletas pretas. Vencedor
do prêmio iF Design Award, ele possui uma estética 
moderna, ótimo custo-benefício e combina perfeitamente 
com qualquer ambiente.

MODOS QUENTE E FRIO

LG TETO 
INVERTER



DESIGN COMPACTO
Com altura reduzida, ele ocupa um espaço menor no ambiente 
para deixar tudo mais prático. Com uma pequena altura
de apenas 13,2cm você instala sem precisar rebaixar muito
o forro ou o pé direito.

ÂNGULO DE ABERTURA DAS ALETAS
O ângulo de abertura das aletas fica entre 20o e 70o para 
oferecer uma maior área de alcance. Dessa forma, as posições 
podem ser gravadas para que o seu ar-condicionado sempre 
esteja com o fluxo e alcance que você preferir.

FÁCIL INSTALAÇÃO
Compacto, leve e com um painel de fácil remoção. O Cassete 
1-via é bem fácil de instalar e fazer qualquer manutenção.
Ele, inclusive, vem com uma prática bomba de dreno para
evitar qualquer imprevisto de gotejamento.

CONTROLE WI-FI
Aproveite para controlar seu ar-condicionado a qualquer
hora e lugar. Basta conectar pelo smartphone (Android ou iOS) 
e usar o aplicativo LG ThinQ. 

MODOS QUENTE E FRIO

Arquiteto: Gustavo Paschoalim
Ambiente: Lounge Badebec, CASACOR SÃO PAULO, 2019

Arquiteta: Rafaela Bittencourt
Ambiente: Loft Morhar,
CASACOR RECIFE, 2019

Arquiteta: Lara Trajano
Ambiente: Chocolateria,
CASACOR BRASÍLIA, 2019

LG CASSETE 
1-VIA



LG ARTCOOL
DESIGN MODERNO E ELEGANTE
Com seu design espelhado, ele oferece um prático display  
para você acompanhar o consumo de energia.

SUPER SILENCIOSO
Um sistema de ventilação de alta precisão oferece um nível
de ruído bem menor: a partir de 19 decibéis. Para você ter uma 
ideia, é mais silencioso que uma biblioteca que tem 36 decibéis.

INSTALAÇÃO FÁCIL E RÁPIDA
A linha foi projetada para tornar a instalação mais fácil  
e eficiente, independente do local ou número de pessoas 
envolvidas no processo. Dessa forma, é possível reduzir  
a mão de obra e o tempo necessário.

IONIZADOR
Elimina até 99,9% das bactérias presentes
no ar em até 60 minutos.

CONTROLE WI-FI
Aproveite para controlar seu ar-condicionado a qualquer 
hora e lugar. Basta conectar pelo smartphone (Android ou iOS)
e usar o aplicativo LG ThinQ.

MODOS QUENTE E FRIO

Arquiteto: Nildo José 
Ambiente: Dendê Duratex, CASACOR SÃO PAULO, 2019

Arquiteto: Fabiano Hayasaki
Ambiente: Arena do Conhecimento, CASACOR SÃO PAULO, 2019














