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Cristal Fall Gold Rosé
A união entre o cristal mais
nobre e o tom mais elegante

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE O SITE OU NOSSAS REDES SOCIAIS

www.glight.com.br glightbrasil

Os novos pendentes CRISTAL FALL GOLD ROSÉ são perfeitos para quem
gosta de uma decoração elegante.

A combinação do acabamento gold rosé e a transparência do vidro tornam os
pendentes uma peça fundamental na decoração que, unidos aos pingentes em
cristal K9, enobrecem ainda mais o ambiente e o tornam mais elegante, sendo
perfeitos para valorizarem espaços sofisticados.
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ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE AMBIENTES INTERNOS COMO:

SALAS DE ESTAR, DE JANTAR, HALLS, RECEPÇÕES, SALAS DE ESPERA,

BARES, RESTAURANTES, ÁREAS GOURMET, ETC.
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PENDENTE CRISTAL FALL • GOLD ROSÉ

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, indicados para instalação em uma altura que
não atrapalhe quem está próximo ao pendente, mas também não muito perto do teto para não perder o seu charme.

A combinação do vidro em gold rosé e transparente torna o ambiente mais sofisticado e com maior requinte.

Seguindo a revitalização de toda linha decorativa, já possui embalagem atraente, com apelo comercial e elegante.

DIFERENCIAIS COMPETITIVOS 

Os em são CRISTAL  pingentes fabricados  cristais K9, o mais nobre no mercado,  o grande diferencial da linha FALL. O K9 é o cristal referência em
qualidade com uma melhor transparência e prisma deixando o produto sofisticado e com valor agregado.

• SOFISTICAÇÃO

• EMBALAGEM

• PINGENTES EM CRISTAIS K9

• CRISTAL FALL

CRISTALFALL-PD-1030-1XGU10-GRC

676.12.0125

50W

250V

1xGU10

Vidro transparente e gold rosé

Pingentes em cristais K9

Aço repuxado

Ø140x300m x máx.1500mm

1,06kg

7899605535481

REFERÊNCIA:

CÓD. SAPIENS:

POTÊNCIA MÁXIMA:

TENSÃO MÁXIMA:

SOQUETE:

CÚPULA:

CANOPLA:

DIMENSÕES:

PESO:

CÓD. BARRAS:

CRISTALFALL-PD-1030-2XGU10-GRC

676.12.0126

100W

250V

2xGU10

Vidro transparente e gold rosé

Pingentes em cristais K9

Aço repuxado

Ø200x300m x máx.1500mm

2,2kg

7899605535498

CRISTALFALL-PD-1030-3XGU10-GRC

676.12.0127

150W

250V

3xGU10

Vidro transparente e gold rosé

Pingentes em cristais K9

Aço repuxado

Ø220x300m x máx.1500mm

3,1kg

7899605535504

Proporciona uma iluminação eficaz e confortável, seu design moderno dá um toque de arte ao ambiente, compondo a decoração com bom gosto.
Ideal para salas de estar, de jantar e ambientes comerciais.
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