
PARA MAIS INFORMAÇÕES  ACESSE O SITE 

E FAÇA DOWNLOAD DO CATÁLOGO COMPLETO.
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+55 47 3325.4214

Soluções em iluminação.

PENDENTE REFLEX0815
FORMA 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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Soluções em iluminação.

O pendente Reflex0815 G-Light é ideal para valorizar os
ambientes através de uma iluminação direcionada e
formato que agrega estilo e sofisticação. Sua cúpula em
alumínio com a parte externa na cor preta e interna
em dourado, oferece maior versatilidade e requinte na
decoração dos ambientes. Possui canopla em alumínio
na cor preta e cabo de 1 metro para regulagem de altura.
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PENDENTE REFLEX 0815

DIFERENCIAIS COMPETITIVOS 

Referência:         

Soquete:

Canopla:

Difusor:

Potência máx. cada lâmpada :

Potência máxima conjunto:

Tensão máxima:

Dimensões aprox.:

REFLEX0815-1XE27-PR/DR-C

Alumínio interno/externo

1XE27

Alumínio com pintura

60W

60W

250V

Ø187↕ 1400mm

Cód. de barras: 7899605515216

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

• SOFISTICAÇÃO

Todos os ítens que compõem os acessórios são produzidos em alumínio, dando grande beleza além de ótima durabilidade, pois não enferrujam nem descascam.

• ALUMÍNIO

Cód. Sapiens 674.59.0001
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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.
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