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Pendente Bellagio 500
A beleza do vidro champagne
e a elegância dos pingentes

Aplicação: iluminação decorativa de ambientes internos como salas de estar,

sala de jantar, halls, recepções e salas de espera. 

Conheça o novo Bellagio 500!

O pendente BELLAGIO 500 da G-light possui canopla em
aço-carbono, cabos de aços e cúpula em vidro champagne.
Toda essa combinação proporciona uma excelente distribuição
da luz com belo efeito luminoso graças aos pingentes
transparentes em cristal.

O produto ideal para entregar ao seu ambiente beleza,
elegância e requinte.

CHAMPAGNE

CÚPULA
EM VIDRO8xG9
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PENDENTE BELLAGIO 500

DIFERENCIAIS COMPETITIVOS 

W
-R

E
V

0
0

1
-0

8
/0

7
/2

0
1

9

A luminária pendente Bellagio 500 é produzida em vidro na cor champagne, cabos de aço e pingentes em cristais transparentes, o que lhe garante qualidade,
requinte e elegância.

• MATÉRIA-PRIMA

Seguindo as tendências de mercado, possui design atrativo e ótima distribuição da luz.

• DESIGN

Com embalagem produzida em micro-ondulado, sua identidade visual agrega um ótimo apelo no ponto de venda criando estímulo a compra.

• EMBALAGEM

Por possuir soquetes G9, a Bellagio 500 é ideal para ser instalada com as lâmpadas G9 LED G-light e as G9 LED CERÂMICA G-light.

• SUGESTÃO

Referência:         

Soquete:

Canopla:

Cúpula:

Potência máx. cada lâmpada :

Potência máxima conjunto:

Tensão máxima:

Dimensões aprox.:

BELLAGIO500-PD-8XG9-C

Vidro na cor champagne e
cristais transparentes

8XG9

Aço-carbono

40W

320W

250V

Ø500X↕ 1500mm

Cód. de barras: 7899605529640

Cód. Sapiens 676.12.0104

metais cromados

pingentes em
cristal transparente

vidro champagne

cabos de aço

500mm

cabo em revestido em
PVC transparente

canopla em aço-carbono
com acabamento cromado
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Peso.: 6,62kg
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