
Ø150 cm  /  Ø180 cm  /  Ø210 cm
59” 71” 82”

78”
200 cm

3,2 cm
1 1/4”

Embalagem
Peso da peça

Acabamentos

https://www.estudiorain.com/

Caixa de madeira - 160cm / 190cm ou 220cm x 10cm x 10cm (h)

Conceito

Fio paralelo para conexão de teto

Alumínio maçico

Fio Elétrico

Materiais

Voltagem

Ano

Lâmpada LED Tubo T8 3000k / 180lm - 120cm ou 60cm
110V ~ 220V

2018

6 kg

cromado preto 
microtexturizado

branco
microtexturizado

150cm/ 180cm/ 210cmModelos

luminária pendente

As luminárias são compostas por um corpo delgado, com diâmetro de 
espessura reduzida e pontas afiadas, remetendo à imagem de um ferrão. 
As extremidades em forma de espinhos dão à peça tensão, mas também 
serenidade, uma vez que a transformam em uma linha que desaparece 
suavemente no ambiente. O desenho não se esforça para chamar a atenção, 
ainda que atraia o olhar por sua delicadeza.
A forma esbelta busca uma existência sintética e precisa: a beleza está justo 
na sutileza da forma que contrasta com o brilho do acabamento reflexivo.

ferrão



Modelos

Conceito

150 cm / 180 cm/ 210 cm

As luminárias são compostas por um corpo delgado, com diâmetro de 
espessura reduzida e as pontas afiadas, remetendo a imagem de um ferrão. 
As extremidades em forma de espinhos dão à peça tensão, mas também 
serenidade, uma vez que a transformam em uma linha que desaparece 
suavemente no ambiente. O desenho não se esforça para chamar a atenção, 
ainda que atraia o olhar por sua delicadeza.
A forma esbelta busca uma existência sintética e precisa: a beleza está justo 
na sutileza da forma que contrasta com o brilho do acabamento reflexivo.

Ano 2019
Materiais Alumínio maçico
Embalagem
Peso da peça

Acabamentos

4 kg

https://www.estudiorain.com/

Fio Elétrico
Voltagem
Lâmpada LED Tubo T8 3000k / 180lm - 120cm ou 60cm

110V ~ 220V

3,2 cm
1 1/4”

8 cm
3”

210 cm

59”

71”

82”

150 cm 

180 cm

/

/

ferrão

cromado preto 
microtexturizado

branco
microtexturizado

arandela

Caixa de madeira - 160cm ~ 20cm x 10cm x 10cm (h)

Fio revestido de tecido preto com plug e interruptor


