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We put solar to work. 
Carmanah® 

A Energia Solar Em Pleno Funcionamento. 
Os nossos produtos e sistemas são produzidos com todo 
cuidado e atenção para chegarem aos nosso clientes com o 
maior nível de qualidade. 

O diferencial: 

Durável Produtos resistentes aos 
mais diversos ambientes 
e condições climáticas. 

Sustentável Energia verde e limpa. 
Não prejudica o meio 
ambiente. 

Confiável Desempenho garantido 
em qualquer lugar do 
mundo. 

Econômico Sistema autônomo, sem 
ligação à rede elétrica, 
contas ou custos futuros. 

Portátil O sistema pode ser 
rapidamente e facilmente 
recolocado. 

A Carmanah fornece todas as ferramentas de fixação das 
soluções solares para que possam ser instaladas em 

qualquer área ou ambiente. 

Sobre a Carmanah: 
A Carmanah é uma empresa canadense e, desde 1966, tem criado 
alguns dos sistemas de iluminação solar e sistemas solares à LED mais 
avançados do mercado. Com mais de 300.000 instalações ao redor do 
globo, a tecnologia da Carmanah tem sido posta à prova, 
praticamente, em todos os ambientes do mundo, sempre comprovando 
a sua eficiência e qualidade. 

Além de ser reconhecida como um dos nomes mais confiáveis no ramo 
da tecnologia solar, a empresa tem aumentado cada vez mais a sua 
popularidade por entregar produtos duráveis, confiáveis e resistentes 
para serem aplicados nos mais diversos e remotos ambientes. 

A tecnologia da Carmanah funciona perfeitamente nas mais difíceis 
condições climáticas e dá a garantia ao seu consumidor de que a ele 
será entregue um soluções solares e soluções solares à LED que, além 
de serem econômicas, possuem durabilidade e excelência de 
funcionamento. 
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Nossos Clientes 

Luminárias sendo entregues 
à Marinha do Brasil. 

Luminárias sendo instaladas 
para a recepção do Papa 

Francisco no Rio de 
Janeiro. 



 

 

Carmanah Technologies Corp. 2013 

Reportagem no site da 
FAB 

“Pellentesque eget 
mauris et magna 

sollicitudin lacinia. 
Duis lectus?” 
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