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00001
CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA DE LED Cabo de
forca para mangueira de led de 13mm.

350,0000UND00055533 10,650 3.727,50

00002
CORDAO COM NO MINIMO 20 BOLAS 5MM Cordao com
no minimo 20 bolas 5mm, led, bivolt, branco frio, 4
metros.

60,0000EMBAL00055534 98,000 5.880,00

00003
ARVORE COM NEVE Arvore com neve, minimo 1062
galhos, altura 2,10 metros.

1,0000UND00055535 1.500,000 1.500,00

00004
BOLA DE NATAL BRILHANTE Bola de natal brilhante, 12
cm, cores diversas.

90,0000UND00055536 21,600 1.944,00

00005 BOLA DE NATAL MISTA 8CM Cores diversas. 90,0000UND00055537 10,000 900,00

00006

BOLA VAZADA LED BRANCO FRIO Bola vazada de no
mínimo 40 cm, com no mínimo 150 leds,
sendo no mínimo  135 leds fixos e no mínimo 15
estrobinhos, bivolt, led
branco frio, uso externo.

12,0000UND00055538 139,000 1.668,00

00007

BOLA VAZADA LED BRANCO QUENTE Bola vazada de
no mínimo 40 cm, com no mínimo 150 leds,
sendo no mínimo  135 leds fixos e no mínimo 15
estrobinhos, bivolt, led
branco quente, uso externo.

12,0000UND00055539 139,000 1.668,00

00008

CASCATA BRANCO FRIO Cascata com no mínimo 350
leds, de 8 funções, podendo ter
efeitos pisca ou fixo, 10 mts de extensão. com fiação
resistente e seu
revestimento na cor branca, tomada macho e femea
para união de até 2
unidades, bivolt. leds branco frio uso interno e externo.

90,0000EMBAL00055540 157,000 14.130,00

00009

CASCATA BRANCO QUENTE Cascata com no mínimo
350 leds, mínimo de  8 funções,
podendo ter efeitos pisca ou fixo, 10 mts de extensão.
Com fiação
resistente e seu revestimento na cor branca, tomada
macho e femea para
união de até 2 unidades,  bivolt. leds branco quente
para uso interrno e
externo.

50,0000EMBAL00055541 157,000 7.850,00

00010

MANGUEIRA DE LED BRANCO QUENTE Mangueira de
led 12 mm de diâmetro, corte a cada dois metros,
com no mínimo 30 leds por metro. potência mínima de 3
w/mt.  220 volts.
rolo com 100 metros, contendo no mínimo 5 cabos de
força, mínimo de 5
emendas  e no mínimo 5 capas de terminação 12 mm.
led brando quente para
uso inerno e externo.

29,0000ROL00055542 931,700 27.019,30

00011

MANGUEIRA DE LED VERDE Mangueira de led 12 mm
de diâmetro, corte a cada dois metros,
com no mínimo 30 leds por metro. potência mínima de 3
w/mt.  220 volts.
rolo com 100 metros, contendo no mínimo 5 cabos de
força, mínimo de 5
emendas  e no mínimo 5 capas de terminação 12 mm.
led verde para uso
interno e externo.

20,0000ROL00055543 931,700 18.634,00

00012

CORDAO DE LED BRANCO FRIO Cordão com no mínimo
100 leds para uso externo, com no
mínimo 80 leds fixos e no mínimo  20 leds estrobinhos,
sendo que, a cada

240,0000EMBAL00055544 45,000 10.800,00
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cinco leds um pisca (estrobinho). Tomada macho e
fêmea para união de até
5 conjuntos, ip 44, resistentes a chuva, com
resina/silicone na base dos
leds, sendo totalmente a prova d’água, com fiação
resistente em cobre e
seu revestimento na cor verde. diâmetro do fio 2,2 mm.
comprimento total
de 10 mts. tensão 220 volts. potência aproximada: 5
watts.   leds branco
frio.

00013

CORDAO DE LED VERMELHO Cordão com no mínimo
100 leds para uso externo, com no
mínimo 80 leds fixos e no mínimo  20 leds estrobinhos,
sendo que, a cada
cinco leds um pisca (estrobinho). tomada macho e
fêmea para união de até
5 conjuntos, ip 44, resistentes a chuva, com
resina/silicone na base dos
leds, sendo totalmente a prova d’água, com fiação
resistente em cobre e
seu revestimento na cor verde. diâmetro do fio 2,2 mm.
comprimento total
de 10 mts. tensão 220 volts. potência aproximada: 5
watts.   leds vermelho.

48,0000EMBAL00055551 45,000 2.160,00

00014

CORDAO FIXO SEM PISCA Cordão com no mínimo 100
leds, fixo (sem pisca), tomada
macho e fêmea para união de até 5 conjuntos. para uso
externo,
resistentes a chuva, com resina na base dos leds,
sendo totalmente a
prova d’água, com fiação resistente e seu revestimento
na cor verde.
fiação de cobre, diâmetro do fio 2,2 mm(mínimo).
comprimento total de
9,5 mts mais 0,50m de tomada. tensão 220 volts.
potência mínima: 3
watts. cor dos leds: branco frio.

160,0000EMBAL00055552 42,600 6.816,00

00015

ESTRELA NEON 8 FUNÇOES Estrela de neon, armação
em plático resistente, 8 funções.
Medindo 55 cm. Em 220volts. Uso externo e interno,
Ip44. Cor dos leds
branco quente e branco frio.

12,0000UND00055554 145,000 1.740,00

00016

ESTRELA SPUTINIK 100 CM  Estrela sputinik de natal
com leds e movimentos sequenciais
e alternados. estrela com 20 tubos, efeito fogos de
artificio em leds.
para uso externo, multifunções. tubo com revestimento
na cor branco
leitoso, diametro da estrela: 100 cm. bivolt. ip 44.cor
dos leds
variados em   branco frio, branco quente, colorido,
azul, vermelho, rosa.

36,0000UND00055555 426,000 15.336,00

00017

ESTRELA SPUTINIK 80 CM Estrela sputinik de natal com
leds em movimentos
sequenciais e alternados. estrela com 20 tubos, efeito
fogos de
artificio em leds. para uso externo, multifunções. tubo
com revestimento
na cor branco leitoso, diametro da estrela: 80 cm. bivolt.

10,0000UND00055556 388,000 3.880,00
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cor dos leds
branco frio.

00018

STROBO DE FIXAÇAO COR BRANCA Strobo de
fixação: lâmpada estroboscópica redonda
medidas: 75 x 80 mm. para fixação, com anel de
borracha de vedação.
potência mínima de 6 w - cor branca - 50 a 60
piscas/flash por minuto
com visibilidade plena até 5 km. tensão 220 volts. cor
branca. ip 44
para uso externo.

200,0000UND00055557 30,000 6.000,00

00019

STROBO DE FIXAÇAO COR AZUL Strobo de fixação:
lâmpada strobo redonda medidas: 75 x 80
mm. para fixação, com anel de borracha de vedação.
potência mínima de 6
w - 50 a 60 piscas/ por minuto com visibilidade plena
até 5 km. tensão
220 volts. uso externo. ip 44. cor dos leds azul.

50,0000UND00055558 30,000 1.500,00

00020

STROBO DE FIXAÇAO COR VERMELHO Strobo de
fixação: lâmpada strobo redonda medidas: 75 x 80
mm. para fixação, com anel de borracha de vedação.
potência mínima de 6
w -  50 a 60 piscas/flash por minuto com visibilidade
plena até 5 km.
tensão 220 volts. uso externo. ip 44. cor dos leds
vermelho.

50,0000UND00055559 30,000 1.500,00

00021

STROBO DE FIXAÇAO COR VERDE Strobo de fixação:
lâmpada strobo redonda medidas: 75 x 80
mm. para fixação, com anel de borracha de vedação.
potência mínima de 6
w -  50 a 60 piscas/flash por minuto com visibilidade
plena até 5 km.
tensão 220 volts. uso externo. ip 44. cor dos leds
verde.

50,0000UND00055560 30,000 1.500,00

00022
FESTAO VERDE ESCURO COM NEVE Festao 11cm
verde escuro com neve, largura 2 metros.

60,0000UND00055564 9,000 540,00

00023
LUA DE NEON Lua de neon, 40 cm, armação em
plástico resistente, tesão
127/220v. uso externo. Ip44. cores sortidas.

48,0000UND00055561 43,600 2.092,80

00024

PISCA PISCA MOSQUITINHO Pisca pisca mosquitinho,
no mínimo 100 micro-lâmpadas led,
sequencial, 8 funções, 5 metros, 220v,  cor dos leds:
branco frio, uso
interno.

800,0000CX00055562 12,600 10.080,00

00025 PONTEIRA EM LED Ponteira em led warm digital bivolt. 1,0000UND00055563 35,000 35,00

2.569,0000 148.900,60Total Geral:
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