
Soluções em iluminação.

SOFISTICAÇÃO E ESTILO

APLICAÇÕES

ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE AMBIENTES COMO:

SALA DE ESTAR, SALA DE JANTAR, 

RESTAURANTE, HOTÉIS, ETC...

Soluções em iluminação.

A família decorativa Viena Led G-light, 
é ideal para o seu ambiente interno.
Com o corpo em vidro espelho, cristais,
e detalhes cromados, traz requinte e elegância. 
Além da beleza do produto, o design do plafon 
proporciona um facho de luz brilhante, agregando
à decoração do ambiente um excelente
conforto visual.
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CRISTAIS

PLAFON VIENA
315 E 420
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+55 47 3325.4214PARA MAIS INFORMAÇÕES  ACESSE O SITE  OU NOSSAS REDES SOCIAIS

24W
100-240V

POTÊNCIA

18W
100-240V

POTÊNCIA



PLAFON VIENA LED 315 / 420

DIFERENCIAIS COMPETITIVOS 

Os plafons VIENA LED contam com vidro espelhado, criando um efeito de reflexo do ambiente em união com a luz emitida pelo próprio produto.

• VIDRO ESPELHADO
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Os plafons combinam com qualquer tipo de ambiente, agregando beleza e charme ao local instalado. Seus
mais diversos estilos permitem ao cliente colocar o plafon ideal para seu ambiente.
Com a luminosidade adequada, criam a sensação de bem estar.
Clássicos ou mais modernos, os plafons são uma ótima opção quando se trata de combinar iluminação e
decoração. São peças fundamentais para quem deseja um local bem iluminado e aconchegante.
Em geral, são instalados em salas, cozinhas, quartos, banheiros, entre outros ambientes para iluminar o 
local de forma agradável e adicionar beleza, seja pelo material utilizado em sua construção ou em sua 
simplicidade.

Além de seus elementos que agregam valor e beleza, os plafons VIENA contam também com a tecnologia LED, uma vantagem quando se trata de
economia e durabilidade, além de ser a tecnologia do futuro da iluminação. 

• TECNOLOGIA LED 

Compondo os elementos, os cristais agregam em sofisticação e beleza ao produto, assim como ao seu brilho e efeito luminoso.

• CRISTAIS

Referência:         

Materiais:

Potência máxima conjunto:

Faixa de tensão nominal:

Fator de potência:

Peso:

Corrente:

Dimensões aprox.:

VIENA315-PF-LED-18-60-3C

Aço inoxidável
Vidro espelhado

Cristais

18W

100-240V/ 60Hz

≥0,92

1,27kg

127V - 0,149A

220V - 0,086A

315x315x90mm

Cód. Sapiens 674.71.0003

Referência:         

Materiais:

Potência máxima conjunto:

Faixa de tensão nominal:

Fator de potência:

Peso:

Corrente:

VIENA420-PF-LED-24-60-3C

Aço inoxidável
Vidro espelhado

Cristais

24W

100-240V/ 60Hz

≥0,92

1,7kg

127V - 0,199A

220V - 0,115A

Cód. Sapiens 674.71.0006

Código de barras: 7899605528063

Código de barras: 7899605528070

Temperatura de Cor: 6000K - LUZ BRANCA

Temperatura de Cor: 6000K - LUZ BRANCA

os deatlhes cromados agregam valor ao plafon VIENA, adicionando um belo aspecto visual.

• CROMADO
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