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Lig-Lev é Lorenzetti, sinônimo de confiança.

Lig-Lev

*PRODUZIDO NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS

Encaixe os 2 monoblocos 4x2

+

Novo

Versatilidade na montagem dos conjuntos

Zuli é uma linha de produtos com
acabamento único e versatilidade
na montagem dos conjuntos.
Com sua forma moderna, é perfeita
para sua casa, além de ser ideal
para o seu bolso. Ainda mais completa!

Perfeita para sua casa,
ideal para o seu bolso.

Lançamento Zuli*

118,5 mm

*PRODUZIDO NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS

Os disjuntores Bolt-on Lorenzetti, possuem
ótimo desempenho e qualidade. É um produto
consagrado e reconhecido pelos profissionais.
Disponível de 10A a 100A.

DLBE e DLB - Bolt-on*

Os disjuntores DIN são reconhecidos por sua
versatilidade e praticidade, otimizando espaço
no quadro e facilitando a instalação. Disponível
nas curvas B e C de 10A a 63A.

DLD - DIN

Ótimo custo-benefício.

Disjuntores
Termomagnético

120 mm

Para lâmpadas
fluorescentes compactas
não integradas

Adaptador reverso

Plugues triangulares

Prolongador

Novo

Benjamim

Ótima solução para quem procura
durabilidade e qualidade.

Plugues, prolongadores,
adaptadores e benjamins

Interruptores e tomadas (Cinza e branco)

Para lâmpadas
dicróicas de
baixa tensão

Adaptador

Plugues

Robustez e praticidade de instalação.

Sobrepor

Para lâmpadas
fluorescentes tubulares

Para lâmpadas incandescentes e fluorescentes compactas integradas

Seja qual for a sua idéia para iluminação, a linha
Lorenzetti tem a solução, é completa e resistente,
adequada a cada tipo de lâmpada.

Porta lâmpadas

120 mm

Conectores e
fitas isolantes

Perfeito isolamento elétrico!

Interruptores para centro
de cordão e painéis

Para lâmpadas
fluorescentes
15/20W e 30/40W

Starters e arandelas

Plafon em termoplástico com base E-27, branco,
sem parafuso aparente, encaixe regulável,
borne automático para fios de até 2,5mm2.
Para lâmpadas de potência máxima de 150W.

Chaves blindadas Bipolar e Tripolar, com porta
fusíveis e elementos fusíveis, 30A - 250V .

Chaves blindadas
e Plafon

118,5 mm

