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Os novos pendentes Rope G-Light vão alé de um produto 
para iluminação decorativa: são o ornamento perfeito para 
ambientes diferenciados. 

Seu design rústico confere maior beleza ao ambiente em 
que é instalado, dando um ar charmoso, requintado e 
convidativo.

É indicada para iluminação decorativa de ambientes 
internos como salas de estar, jantar, quartos, recepções, 
hotéis, restaurantes e áreas gourmet.

Canopla
Alumínio

3x

E27
Estrutura

Revestida em

CÂNHAMO

A beleza do design
rústico

ROPEBALL 400

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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PENDENTE ROPEBALL 400

DIFERENCIAISCOMPETITIVOS  

As pendentes Rope G-Light trazem consigo o estilo rústico em seu design, conferindo maior beleza e sofisticação ao ambiente.

• ESTILO RÚSTICO

A embalagem das luminárias pendentes Rope G-Light possui embalagem atraente e com apelo comercial elegante.

• EMBALAGEM

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

ROPEBALL400400-3XE27C

676.12.0155

180W

250V

3xE27

CORDA ENTRELAÇADA

ALUMÍNIO NA COR PRETA

Ø400 x 1450mm

7899605538789

REFERÊNCIA:

CÓD. SAPIENS:

POTÊNCIA MÁXIMA:

TENSÃO MÁXIMA:

SOQUETE:

CÚPULA:

CANOPLA:

DIMENSÕES:

CÓD. BARRAS: ROPEBALL400-3XE27
PENDENTE

Luminária pendente com acabamento em corda,
canopla em alumínio na cor preta

e cabo de força com 3 soquetes E27

INSTRUÇÕES:
• Para maior segurança, antes de instalar ou substituir esse produto, certifique-se 
   que a energia elétrica esteja DESLIGADA, evitando choques elétricos.
• Produto fornecido sem lâmpada.
• No momento da aquisição, deve-se observar o modelo, tecnologia e dimensões
  da lâmpada que melhor se ajusta ao formato da luminária.

CUIDADO:
• Para efetuar a troca da lâmpada, aguarde seu completo esfriamento.
• No momento da instalação caso a lâmpada não acenda, verifique se a mesma 
  está devidamente encaixada no soquete.
• É aconselhável a supervisão de um profissional especializado durante a instalação.
• O produto deve ser instalado em local protegido do calor e da umidade (sol, chuva, etc.).

CONDIÇÕES DE GARANTIA:
• Este produto está garantido contra defeitos de fabricação pelo período de 6 meses a 
  partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.
• Para exercício da garantia, a luminária deve estar acondicionada em sua embalagem
   individual.
• Luminárias e/ou lâmpadas quebradas ou trincadas não terão garantia.
• A não-observância das instruções acima acarretará perda imediata da garantia.

Referência:         

Soquete:

Canopla:

Cúpula:
Potência máxima do conjunto:

Tensão máxima:

Dimensões aprox.:

ROPEBALL400-3XE27C

Corda entrelaçada

3XE27

Alumínio

180W

250V

Vide informações abaixo

Importação, distribuição e assistência técnica:
Marschall Ind. Com. Imp. e Exp. Ltda.
Av. Dep. Luis Eduardo Magalhães, 7000
CEP 44097-324 - Limoeiro - Feira de Santana - BA
CNPJ: 02.130.525/0001-77
Filial: Rua Gustavo Zimmermann, 6599
CEP 89063-001 - Itoupava Central - Blumenau - SC
CNPJ: 02.130.525/0005-09
Procedência: R. P. China - SAC: (75) 2101-7272 - (47) 3325-4214 www.glight.com.br
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