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Cada dia mais forte com você!

PENDENTE  CONE 280 WOOD
VERSATILIDADE E ESTILO PARA
AMBIENTES DIFERENCIADOS

APLICAÇÕES

ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE AMBIENTES INTERNOS COMO:

SALAS DE ESTAR, JANTAR, HALLS, RECEPÇÕES, SALAS DE ESPERA,

BARES, RESTAURANTES, ETC...
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O pendente CONE 280 WOOD G-Light é ideal para
valorizar os ambientes, pois sua cúpula em vidro leitoso
proporciona uma iluminação difusa e decorativa. 
O formato em cone agrega estilo e personalidade, 
possibilitando uma decoração prática. A canopla 
com acabamento amadeirado torna o pendente 
ainda mais versátil e original.
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PENDENTE CONE 280 WOOD

DIFERENCIAIS COMPETITIVOS 

Seguindo as tendências de mercado, possui um design atrativo, ótima distribuição de luz, além de harmonizar com as mais variadas 
opções de decorações. 

• VERSATILIDADE

A canopla é produzida em alumínio com acabamento amadeirado, dando grande beleza além de ótima durabilidade, pois não 
enferruja.

Seguindo a revitalização de toda linha decorativa, o pendente CONE 280 WOOD, já possui embalagem atraente e com apelo 
comercial elegante.

• ALUMÍNIO

• EMBALAGEM
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Um ambiente bem decorado conta com pendentes, mesmo os mais simples conferem um charme único.
Com a luminosidade adequada, criam a sensação de bem estar.
Clássicos ou mais modernos, os pendentes oferecem uma ótima opção em iluminação e dão um toque todo
especial à decoração. São peças fundamentais para quem deseja um local aconchegante.
São instalados geralmente sobre mesas da sala, cabeceiras, balcões ou bancadas.
São indicados para instalação uma altura que não atrapalhe a vista de quem está próximo ao pendente,
mas também não muito perto do teto para não perder seu charme.

Referência:         

Soquete:
Canopla:

Cúpula:

Potência máxima conjunto:

Potência máx. cada lâmpada:

Tensão máxima:
Dimensões aprox.:

CONE280-WOOD-E27C

Vidro acetinado leitoso

1XE27

Alumínio com acabamento amadeirado

60W

60W

250V
147 X máx. 1500mm 

Cód. Sapiens: 167.12.0076

Cód. barras: 7899605523723
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