
FEIRA DE SANTANA - BAHIA
+55 75 2101.7272

BLUMENAU - SANTA CATARINA
+55 47 3325.4214

Istambull 220
Decoração com estilo e
sofisticação

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE O SITE OU NOSSAS REDES SOCIAIS
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Conheça a nova família de luminárias decorativas da G-Light: os 
pendentes Istambull 220.

Com o vidro em estilo wave, as luminárias Istambull recebem o 
toque final para seu estilo, tornando-se a melhor opção para 
decoração do ambiente.

É indicada para iluminação decorativa de ambientes internos como: 
salas de estar, jantar, halls, recepções, bares, restaurantes, áreas 
gourmet e cozinhas residenciais.
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A G-light sugere a utilização nesse
produto sua linha de lâmpadas

*FILAMENTO LED ou CARBONO
*Verifique antes o modelo que melhor de adapta à luminária
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PENDENTES ISTAMBULL 220

DIFERENCIAIS COMPETITIVOS 

Nos modelos com cúpula em cone e boleada, nas cores fumê e âmbar, os pendentes Istambull conferem ao ambiente em que forem

instalados maior beleza e sofisticação.

• SOFISTICAÇÃO

A embalagem das luminárias pendentes Istambull possui embalagem atraente e com apelo comercial elegante.

• EMBALAGEM

Um dos grandes diferenciais das luminárias pendentes Istambull está em sua cúpula em vidro com estilo wave, que confere maior

beleza e um efeito de luz chamativo.

• CÚPULA EM VIDRO WAVE

Um ambiente bem decorado conta com pendentes. Mesmos os mais simples são capazes de conferir um charme 
único. Combinadas com a lâmpada certa, criam a sensação de bem estar.

Clássicos ou mais modernos, os pendentes oferecem uma ótima opção em iluminação e dão um toque especial à 
decoração. São peças fundamentais para quem deseja um local aconchegante.

São instalados geralmente sobre mesas da sala, cabeceiras, balcões ou bancadas, indicadas para instalação em 
uma altura que não atrapalhe, a vista  de quem está próximo ao pendente, mas também não muito próximos ao 
teto, para não perder seu charme

ISTAMBULL220-WAVE-1XE27-FMC

676.12.0150

60W

250V

1xE27

VIDRO TEXTURIZADO FUMÊ

ALUMÍNIO NA COR PRETA

PVC REVESTIDO

Ø220 x 1300mm

7899605538734

REFERÊNCIA:

CÓD. SAPIENS:

POTÊNCIA MÁXIMA:

TENSÃO MÁXIMA:

SOQUETE:

DIFUSOR:

CANOPLA:

CABO DE

ALIMENTAÇÃO:

DIMENSÕES:

CÓD. BARRAS:

ISTAMBULL220-WAVE-1XE27-ABC

676.12.0151

60W

250V

1xE27

VIDRO TEXTURIZADO ÂMBAR

ALUMÍNIO NA COR PRETA

PVC REVESTIDO

Ø220 x 1300mm

7899605538741


