Quer
comercializar
nossos
produtos?
Possuímos representantes a
nível Brasil para atendimento.
Solicite agora e teremos o
maior prazer em atendê-lo!
Há mais de 20 anos, a Compolux
trabalha para inovar e manter o
padrão de qualidade e
confiabilidade em nossos
produtos.
Indústria certificada, na
comercialização e fabricação de
produtos para a área elétrica. Se
você é distribuidor, atacadista ou
varejista, e quer comercializar
nossos produtos, entre em
contato que lhe enviaremos um
representante.

MC-022

(19) 3468-1848
VENDAS@COMPOLUX.COM.BR

WWW.COMPOLUX.COM.BR

LINHA PLUGUES E TOMADAS

LINHA EXTENSÃO ELÉTRICA

TOMADA EM BARRA com 3 e 4 tomadas nas cores preto e branco,
(10A-250 V~) nas embalagens blister e granel.
EXTENSÃO MULTIUSO três tomadas com cordão paralelo e
cabo PP nas cores branco (multicolor) e preto, comprimento de
1,5 a 10Mt, 2P e 2P+T (10A-250 V~), embalagens blister e
ﬂowpack (saquinho).

EXTENSÃO REDONDA com cordão paralelo nas cores preto ou
branca, comprimento de 2,3 e 5Mt – 2P (10A/250V~),
embalagem em ﬂowpack (saquinho).

CABO PROLONGADOR (Macho/Fêmea) com cordão paralelo na
cor branca, comprimento de 3,5 e 10Mt – 2P (10A/250V~),
embalagem em ﬂowpack (saquinho).

FILTRO DE LINHA Bivolt com 5 tomadas e cabo PP na cor
branco (multicolor), comprimento de 1,5 Mt – 2P e 2P+T
(10A/250V), embalagem blister com placa PCI (Anti Ruído
linha).

PROTETOR ELÉTRICO bivolt com 5 tomadas e cabo PP na cor
Preto, Comprimento de 0.80 a 5Mt – 2P e 2P+T (10A/250V~),
embalagem ﬂowpack (saquinho).

LINHA ADAPTADORES

ADAPTADOR 3 TOMADAS multicolor – 2p e 2p+t (10A-250 V~),
nas embalagens ﬂowpack (saquinho), granel e pote.

ADAPTADOR UNIVERSAL 1 tomada multicolor, 2p e 2p+t (10A E
20A -250V~) nas embalagens ﬂowpack (saquinho), granel e pote.

PLUGUE MACHO, nas cores branco e preto, modelos 2p e 2p+t
(10A-250V~) pino maciço ou oco, embalagens pote, granel e
ﬂowpack.

TOMADA FÊMEA nas cores branco e preto, 2p e 2p+t (10A-250
V~), nas embalagens pote, granel e ﬂowpack (saquinho).

PLUGUE MACHO com prensa, cabo nas cores branco e preto, 2p
e 2p+t (10A/20A-250 V~) pino maciço, nas embalagens pote,
granel e ﬂowpack (saquinho). (Lançamento).

LINHA SUPORTES DE TV

ADAPTADOR 3P PINO chato para ar condicionado, máquina de
lavar, máquina de secar e outros na cor branca 2p+t (20A-250 V~)
e embalagens: ﬂowpack (saquinho), granel ou pote.

LINHA PLAFONIERS 100W E 60W

MODELOS 60W E 100W, nas cores branco, preto, amarelo, verde,
vermelho, azul, rosa bebê e azul bebê, na embalagem ﬂowpack.
Plafons 60W são apropriados para lâmpadas Led
e Fluorescente, com menor custo benefício.

SUPORTE DE TV para tela plana em aço reforçado na cor preto
que suportam tv. 20' a 70' até 70 kg, embalagens em caixa
individual e ﬂowpack(saquinho).

CABOS DE TRANSFERÊNCIA DE
CARGA

CABOS DE TRANSFERÊNCIA DE CARGA, com garras
revestidas anti-choque, cabo 2,5 Mt 4(mm) e embalagem em
bolsa plástica.

