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O FIRMIE Realizujemy indywidualne zamówienia i projekty oraz 
udzielamy wsparcia na etapie planowania i wyceny 
inwestycji. Oferujemy możliwość dowolnej konfiguracji 
naszych produktów pod względem wariantów 
kolorystycznych abażurów, kolorów i rodzajów powłok 
stelaży, a także wymiarów (wysokości i szerokości lamp), 
ilości źródeł światła, itp. 

Celem naszej marki jest estetyczne uwodzenie zmysłów 
naszych klientów. Oferujemy możliwość zrealizowania 
najbardziej fantazyjnych projektów! Ogranicza nas 
jedynie nasza wyobraźnia!

LYSNE to polska marka nowoczesnego oświetlenia 
łącząca w sobie wyrafinowane wzornictwo z najwyższej 
jakości polskimi materiałami wykorzystując przy tym 
innowacyjną formę i kształt. 

Każdy egzemplarz naszej lampy tworzony jest przez nas 
ręcznie z wielką precyzją i zaangażowaniem w naszym 
warsztacie w Częstochowie. Wszystkie elementy 
oświetleniowe produkowane są w Polsce z najwyższej 
jakości polskich komponentów. Każdy nasz wyrób 
posiada 2 - letni okres ochrony gwarancyjnej oraz 
certyfikat CE.

Produkujemy nowoczesne lampy w wielu wariantach 
kolorystycznych i rozmiarach dostosowane do 
indywidualnych potrzeb naszych klientów, inwestorów z 
branży HoReCa i studiów architektonicznych. 

W asortymencie posiadamy: 
•plafony 
•lampy wiszące do kuchni i salonu 
•żyrandole 
•drewniane lampy stojące 
•luksusowe lampy podłogowe 
•lampki nocne 
•kinkiety
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ARUBA

KOD 15606

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

biały, popielaty, mahoń, 
dąb, heban

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 163 cm
szerokość 38 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
drewniane 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Tripod ARUBA idealnie wpisze się 
w konwencję nowoczesnego ale
i klasycznego wnętrza. Lampa na 
trójnogu ma prostą, a zarazem 
bardzo ciekawą formę. Jej nogi 
przypominają statyw 
fotograficzny. ARUBA hipnotyzuje 
niewymuszonym stylem 
i wysublimowaną elegancją. 
Lampa posiada praktyczny 
włącznik nożny umiejscowiony 
na przewodzie zasilającym. 

LAMPA STOJĄCA



CHICAGO

KOD 14573

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

biały, popielaty, mahoń, 
dąb, heban

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 48 cm
szerokość 18 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
drewniane 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Tripod CHICAGO to bez wątpienia 
gratka dla miłośników polskiego 
designu i naturalnych 
komponentów. Nowoczesna, 
drewniana konstrukcja i tekstylny 
abażur dobrze wpisze się w każdą 
aranżację – klasyczną czy 
nowoczesną. CHICAGO dzięki 
swemu designowi sprawdzi się nie 
tylko jako produkt użytkowy, ale 
również jako oryginalny element 
dekoracyjny obok stylowych mebli.

LAMPA STOJĄCA



HAITI

KOD 15607

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

biały, popielaty, mahoń, 
dąb, heban

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 153 cm
szerokość 38 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
drewniane 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Trójnóg HAITI powstał w oparciu 
o konstrukcję przypominającą 
statyw fotograficzny na trzech 
nogach. Cylindryczny abażur 
wykonany z tkaniny swobodnie 
spoczywa na drewnianej 
konstrukcji lampy. Będzie 
doskonałym uzupełnieniem 
aranżacji pomieszczeń w stylu 
skandynawskim. Lampa posiada 
praktyczny włącznik nożny.

LAMPA STOJĄCA



SABA

KOD 14574

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

biały, popielaty, mahoń, 
dąb, heban

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 48 cm
szerokość 30 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
drewniane 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Lampka nocna SABA to klasyka 
w oryginalnym wydaniu. 
Podstawa wykonana z litego 
drewna i tekstylny abażur 
świetnie wpiszą się 
w minimalistyczne i nowoczesne 
wnętrza. SABA idealnie ozdobi nie 
tylko biurko do pracy ale także 
szafkę nocna w pokoju dziecięcym 
czy sypialni ale także wnętrze 
designerskiej restauracji czy 
hotelu.

LAMPKA NOCNA



MIAMI

KOD 15602

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwony, granatowy, 
grafit, brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

biały, popielaty, mahoń, 
dąb, heban

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 149 cm
szerokość 40 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
drewniane 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Lampa podłogowa MIAMI 
wyróżnia się ciekawą 
konstrukcją, tworzoną przez trzy 
drewniane nogi i tkaninowy 
abażur. Dzięki możliwości 
indywidualnego doboru koloru 
stelaża i abażuru stanowi spójną 
całość i idealnie dopasuje się do 
wnętrz industrialnych -
przyciągnie uwagę
i doda wnętrzu szyku. 

LAMPA STOJĄCA



CURACAO

KOD 15611

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwony, granatowy, 
grafit, brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

biały, popielaty, mahoń, 
dąb, heban

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 159 cm
szerokość 37  cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
drewniane 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Lampa podłogowa CURACAO to 
nowa jakość w aranżacji wnętrz 
nie tylko dla koneserów natury ale
i ekologii. Dzięki możliwości 
indywidualnego doboru koloru 
abażuru i zabarwienia drewna z 
pewnością pozwoli na jej 
uniwersalne zastosowanie nie 
tylko we wnętrzu domowym czy 
biurowym ale także w przestrzeni 
restauracyjnej czy hotelowej. 

LAMPA STOJĄCA



FOGO

KOD 15604

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

biały, popielaty, mahoń, 
dąb, heban

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 158 cm
szerokość 25x33 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
drewniane 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Lampa FOGO to idealny wybór 
dla koneserów nowoczesnych 
aranżacji. Jest połączeniem 
naturalnego surowca jakim jest 
drewno oraz materiałowego 
abażuru. Lampa posiada 
praktyczny włącznik 
umiejscowiony na przewodzie 
zasilającym gwarantujący nam 
wygodę i komfort użytkowania. 

LAMPA STOJĄCA



CEDROS

KOD 15605

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

biały, popielaty, mahoń, 
dąb, heban

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 147 cm
szerokość 40 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
drewniane 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Lampa CEDROS przekłuwa wzrok 
prostym designem i kunsztem 
wykonania. Cechą 
charakterystyczną są 
geometrycznie połączone ze sobą 
cztery nogi wykonane z wysokiej 
jakości drewna oraz klasyczny 
abażur. Dobry design ucieszy 
każde oko! Lampa posiada 
praktyczny włącznik nożny 
umiejscowiony na przewodzie 
zasilającym. 

LAMPA STOJĄCA



JAWA

KOD 15608

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY STELAŻY 

LAMPY

biały, popielaty, mahoń, 
dąb, heban

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 138 cm
szerokość 40 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
drewniane 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Oprawa lampy podłogowej 
JAWA wykonana jest z wysokiej 
jakości drewna, a abażur w 
kształcie kwadratu delikatnie 
rozprasza światło. Precyzja 
wykonania i dbałość o każdy 
detal gwarantuje długą 
funkcjonalność. JAWA idealnie 
wpisze się w minimalistyczne 
wnętrza z elementami drewna, 
szkła i cegły.

LAMPA STOJĄCA



KOS

KOD 15609

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

biały, popielaty, mahoń, 
dąb, heban

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 160 cm
szerokość 37 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
drewniane 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Lampa podłogowa KOS to 
doskonały wybór dla wielbicieli 
nowoczesnego designu. Podłużny 
kształt i wysmuklona linia to jest 
to co wyróżnia KOS na tle innych 
tego typu lamp dostępnych 
obecnie na rynku. Dzięki swemu 
designowi sprawdzi się nie tylko 
jako produkt użytkowy, ale 
również jako oryginalny element 
dekoracyjny.

LAMPA STOJĄCA



BALI

KOD 15610

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

biały, popielaty, mahoń, 
dąb, heban

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 148 cm
szerokość 40 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
drewniane 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Ergonomiczność lampy stojącej 
BALI to połącznie solidności 
drewna z jednym, doskonałym 
źródłem światła. Lampa ta 
stanowi nie tylko uzupełnienie 
designerskich wnętrz 
salonowych, ale również sypialni 
w stylu glamour czy 
nowoczesnych pokojów 
młodzieżowych.

LAMPA STOJĄCA



CLIO

KOD 14611

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

biały, popielaty, mahoń, 
dąb, heban

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 47 cm
szerokość 30 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
drewniane 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Lampka nocna CLIO to połączenie 
solidności drewna z tkaninowym 
abażurem w kształcie walca. 
Lampa stanowi nie tylko 
dopełnienie nowoczesnych 
wnętrz sypialnianych, ale również 
salonów w stylu skandynawskim 
czy nowoczesnych pokojów 
młodzieżowych. Lampka posiada 
praktyczny włącznik 
umiejscowiony na przewodzie 
zasilającym.

LAMPKA NOCNA 



BERGEN

KOD 14510

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

srebrny, biały, czarny
chrom*, stal 
szczotkowana*, stare 
złoto*

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 50 cm
szerokość 20 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Podstawa lampy BERGEN 
powstała w oparciu o konstrukcję 
przypominającą stelaż 
fotograficzny na trzech nogach. 
Może posłużyć jako lampka 
nocna lub stołowa, oświetlenie 
do salonu spełniając nie tylko 
funkcję praktyczną ale również 
dekoracyjną.

LAMPKA NOCNA



OSLO

KOD 14511

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

srebrny, biały, czarny
chrom*, stal 
szczotkowana*, stare 
złoto*

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 155 cm
szerokość 50 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Potrójna linia stelaży lampy OSLO 
doda wnętrzu niepowtarzalnego 
stylu i wizualnej lekkości. Lampa 
wyposażona jest w kabel z 
włącznikiem nożnym dla 
łatwiejszego użytkowania oraz 
posiada możliwość dostosowania 
kąta padania światła poprzez 
ruchomy stelaż abażuru. 

LAMPA STOJĄCA



ALTA

KOD 14512

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

srebrny, biały, czarny
chrom*, stal 
szczotkowana*, stare 
złoto*

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 50 cm
szerokość 30 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Lampka nocna ALTA to prawdziwie 
designerska forma oświetlenia 
stołowego lub biurkowego. 
Uwagę przykuwa stelaż lampy, 
który powstał w oparciu 
o konstrukcję przypominającą 
fotograficzny stelaż na trzech 
nogach. Lampa posiada 
praktyczny włącznik 
umiejscowiony na przewodzie 
zasilającym. 

LAMPKA NOCNA



MALMO

KOD 14513

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

srebrny, biały, czarny
chrom*, stal 
szczotkowana*, stare 
złoto*

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 145 cm
szerokość 50 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Podstawa lampy MALMO swoim 
wyglądem odwołuje się do 
konstrukcji statywu aparatu 
fotograficznego. Stanowi idealne 
uzupełnienie stylowych wnętrz 
sypialnianych jak i nowoczesnych 
salonów. Posiada możliwość 
dostosowania kąta padania 
światła poprzez ruchomy stelaż 
abażuru oraz włącznik nożny.

LAMPA STOJĄCA



ALASKA

KOD 14570

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

srebrny, biały, czarny
chrom*, stal 
szczotkowana*, stare 
złoto*

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 55 cm
szerokość 30 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Lampka stołowa ALASKA to prosta
i geometryczna forma zawarta 
w smukłym kształcie i idealnych 
proporcjach. Idealnie dopasuje się 
klimatu eleganckiego gabinetu, 
romantycznej sypialni, czy 
designerskiej restauracji. 
Indywidualny dobór kolorystyki 
sprawi, że przypadnie do gustu 
poszukiwaczom dobrej jakości 
dodatków i polskiej produkcji.

LAMPKA NOCNA



BATA

KOD 14571

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

srebrny, biały, czarny

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 170 cm
szerokość 50 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

LAMPA STOJĄCA

Lampa podłogowa BATA jest  
doskonałym źródłem dodatkowego 
światła i stanowi niecodzienny 
dodatek do stylowych mebli 
i nowoczesnych aranżacji. Ciekawa 
konstrukcja spotyka się z 
klasycznym abażurem tworząc 
niecodzienny projekt. Dodatkowym 
atutem lampy BATA jest 
indywidualny dobór kolorystyki 
stelaża i abażuru.



KAMERUN

KOD 14572

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

srebrny, biały, czarny

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 160 cm
szerokość 50 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Lampa stojąca KAMERUN to 
połączenie polskiego designu z 
nowoczesnością i 
funkcjonalnością. Masywna 
konstrukcja a zarazem lekka 
forma  sprawdzi się idealnie w 
nowoczesnym wnętrzu 
hotelowym lub doświetli 
przestrzeń w designerskiej 
restauracji. 

LAMPA STOJĄCA



PARYŻ

KOD 14577

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

srebrny, biały, czarny

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 160 cm
szerokość 40 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Lampa podłogowa PARYŻ to 
połączenie trzech metalowych 
nóg ułożonych w różnych 
kierunkach i tkaninowego 
abażuru. Uniwersalna kolorystyka 
lampy sprawi, że lampa znajdzie 
swoje miejsce w każdym wnętrzu 
urządzonym w stylu klasycznym 
i nowoczesnym. Lampa posiada 
włącznik nożny, co zdecydowanie 
ułatwia komfort jej użytkowania. 

LAMPA STOJĄCA



TOKIO

KOD 14584

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

srebrny, biały, czarny

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 165 cm
szerokość 37 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Lampa stojąca TOKIO to szalenie 
elegancka i minimalistyczna lampa 
podłogowa. Dzięki wsparciu na 
trzech nogach lampa nabiera 
nowoczesnego charakteru, który 
idealnie komponuje się z 
klasycznym abażurem. TOKIO 
pasować będzie nie tylko do 
stylowo urządzonych pracowni, 
gabinetów, ale także do 
komfortowych salonów czy 
nowoczesnych sypialni.

LAMPA STOJĄCA



PANAMA

KOD 14514

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

srebrny, biały, czarny
chrom*, stal 
szczotkowana*, stare 
złoto*

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 157 cm
szerokość 55 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Lampa podłogowa PANAMA 
wyróżnia się ciekawą 
konstrukcją tworzoną przez 
cztery metalowe nogi, kabel z 
włącznikiem nożnym i tkaninowy 
abażur. Ma bardzo nowoczesny 
design, pasuje doskonale do 
wnętrz industrialnych - przyciąga 
uwagę i dodaje wnętrzu szyku. 

LAMPA STOJĄCA



HAVANA

KOD 14515

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

srebrny, biały, czarny
chrom*, stal 
szczotkowana*, stare 
złoto*

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 51 cm
szerokość 28 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Lampka stołowa HAVANA to 
prawdziwy bestseller wśród 
lamp nocnych. Sprawdzi się nie 
tylko jako rzecz użytkowa ale 
również jako niebanalny 
i oryginalny dodatek 
podkreślający wnętrze 
sypialniane, salonowe czy 
przestrzeń biurową. 

LAMPKA NOCNA



SEWILLA

KOD 14516

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

srebrny, biały, czarny
chrom*, stal 
szczotkowana*, stare 
złoto*

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 153 cm
szerokość 60 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Cechą charakterystyczną 
trójnogu SEWILLA są 
nietuzinkowo połączone ze sobą 
trzy metalowe nogi, które 
wyglądają niezwykle stylowo 
i elegancko. Konstrukcja 
przypomina sztalugę malarską, 
na której zamiast obrazu 
umieszczono klasyczny, 
cylindryczny abażur. 

LAMPA STOJĄCA



RENO

KOD 14590

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

srebrny, biały, czarny
chrom*, stal 
szczotkowana*, stare 
złoto*

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 157 cm
szerokość 55 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Lampa stojąca RENO to idealne 
uzupełnienie wnętrz 
industrialnych, nowoczesnych, 
loftowych i wielu innych. 
Charakterystyczną cechą lampy 
podłogowej RENO jest stelaż 
składający się z trzech 
połączonych ze sobą nóg, który 
swoją budową przypomina 
statyw fotograficzny.

LAMPA STOJĄCA



IBIZA

KOD 14517

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

srebrny, biały, czarny
chrom*, stal 
szczotkowana*, stare 
złoto*

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 153 cm
szerokość 60 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

LAMPA STOJĄCA

Awangardowa forma lampy IBIZA 
swoim kształtem przypomina 
sztalugę malarską opartą na 
czterech stelażach. Solidne 
wykonanie i indywidualny dobór 
kolorystyki pozwalają na jej 
szerokie zastosowanie. 
Uniwersalna kolorystyka sprawi, 
że IBIZA znajdzie swoje miejsce
w każdym rodzaju wnętrza.



SIERRA

KOD 14518

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

srebrny, biały, czarny
chrom*, stal 
szczotkowana*, stare 
złoto*

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 520 cm
szerokość 30  cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Lampka stołowa SIERRA to 
awangardowa lampa 
o unikatowej konstrukcji. Może 
posłużyć jako lampka nocna lub 
stołowa, oświetlenie do salonu 
sypialni i pokoju młodzieżowego. 
Idealnie wkomponuje się 
w nowoczesne wnętrza 
z elementami drewna, 
szkła i cegły.

LAMPAKA NOCNA



THOR

KOD 14519

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

srebrny, biały, czarny

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 61 cm
szerokość 40 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Lampka THOR  to bez 
wątpienia gratka dla 
miłośników designu. Dzięki 
możliwości indywidualnego 
doboru koloru stelaża i abażuru 
stanowi spójną całość i idealnie 
dopasuje się do klimatu salonu 
czy sypialni, ale znajdzie też 
swoje miejsce w eleganckim, 
hotelowym wnętrzu lub 
przestrzeni restauracyjnej.

LAMPAKA NOCNA



MOSS

KOD 14520

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

srebrny, biały, czarny

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 158 cm
szerokość 60 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Designerska konstrukcja lampy 
MOSS sprawdzi się w wielu 
wnętrzach od minimalistycznych, 
industrialnych, nowoczesnych po 
skandynawskie. MOSS to ozdoba 
pasująca do każdego, nawet 
najbardziej wymagającego 
wnętrza. Lampa posiada kabel 
z włącznikiem nożnym dla 
bardziej komfortowego 
użytkowania.

LAMPA STOJĄCA



VEGAS

KOD 14521

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

srebrny, biały, czarny

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 172 cm
szerokość 40 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Designerska konstrukcja lampy 
TORONTO sprawdzi się w wielu 
wnętrzach od minimalistycznych, 
industrialnych, nowoczesnych po 
skandynawskie. Lampa o prostym, 
klasycznym kształcie i podstawie 
w kształcie prostokąta. Idealnie 
doświetli przestrzeń tworząc 
jednocześnie wyjątkową, ciepłą 
atmosferę.

LAMPA STOJĄCA



TORONTO

KOD 14522

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

srebrny, biały, czarny

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 161 cm
szerokość 40 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Lampa podłogowa TORONTO 
została wykonana dla ludzi 
ceniących sobie piękno i czystą 
elegancję. Idealnie doświetli 
przestrzeń tworząc jednocześnie 
wyjątkową, ciepłą atmosferę 
domowego ogniska. Lampa 
podłogowa posiada jedno, 
dobre źródło światła a zarazem 
jest atrakcyjnym elementem 
dekoracyjnym. 

LAMPA STOJĄCA



KALIFORNIA

KOD 14585

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

srebrny, biały, czarny

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 162 cm
szerokość 50 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Lampa podłogowa TORONTO 
została wykonana dla ludzi 
ceniących sobie piękno i czystą 
elegancję. Idealnie doświetli 
przestrzeń tworząc jednocześnie 
wyjątkową, ciepłą atmosferę 
domowego ogniska. Lampa 
podłogowa posiada jedno, 
dobre źródło światła a zarazem 
jest atrakcyjnym elementem 
dekoracyjnym. 

LAMPA STOJĄCA



RIO

KOD 14523

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

srebrny, biały, czarny

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 143 cm
szerokość 40 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Lampa stojąca RIO to prosta, 
geometryczna forma i idealne 
proporcje. Jej cechą 
charakterystyczną jest 
minimalistyczna konstrukcja 
oparta na podstawie kwadratu. 
Nie zajmuje wiele miejsca 
i dlatego idealnie dopełni 
eleganckie, hotelowe wnętrza 
lub przestrzeń restauracyjną. 

LAMPA STOJĄCA



GRANDE

KOD 14524

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

srebrny, biały, czarny

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 143 cm
szerokość 40 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Prosta, geometryczna forma 
lampy GRANDE oraz jej 
proporcję tworzą nietuzinkową 
i wysublimowaną całość. Atutem 
lampy są jej niewielkie rozmiary, 
dzięki czemu jest nie tylko 
dodatkowym źródłem światła ale 
również atrakcyjnym elementem 
dekoracyjnym. 

LAMPA STOJĄCA



NICEA

KOD 14525

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

srebrny, biały, czarny
chrom*, stal 
szczotkowana*, stare 
złoto*

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 47 cm
szerokość 20 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Lampka stołowa NICEA to 
typowe oświetlenie 
inspirowane hotelowymi 
wnętrzami. Stabilna 
konstrukcja oparta na okrągłej 
obciążonej podstawie oraz 
klasyczny abażur sprawiają, że 
lampa wpisuje się w koncepcję 
prawie każdego wnętrza. 
Dobry design cieszy oko!

LAMPAKA NOCNA



SIENA

KOD 14526

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

srebrny, biały, czarny
chrom*, stal 
szczotkowana*, stare 
złoto*

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 48 cm
szerokość 20 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Lampka stołowa SIENA to 
nowoczesne oświetlenie 
utrzymane w uniwersalnej 
koncepcji. Idealnie sprawdzi się 
jako dodatkowe źródło światła 
koło łóżka, przy damskiej 
toaletce czy sekretarzyku. 
Swoją prostotą i klasyczną 
formą wpisuje się w wystrój 
każdego wnętrza. 

LAMPAKA NOCNA



WENECJA

KOD 14527

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, brąz, 
czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY STELAŻY 

LAMPY

chrom, stal szczotkowana, stare 
złoto

WYMIARY 
LAMPY

Ø30 – wysokość 25 cm
szerokość 30 cm
Ø40 – wysokość 30 cm
szerokość 40 cm
Ø50 – wysokość 30 cm
szerokość 50 cm
Ø60 – wysokość 35 cm
szerokość 60 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy metalowe 
abażur - holenderska tkanina 
tekstylna podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1/2/3/4/5xE27x60W

Plafon WENECJA to uosobienie 
najnowszych trendów 
wnętrzarskich oraz klasycznej 
elegancji. Istotną cechą tego typu 
oświetlenia jest ich 
ponadczasowość. WENECJA 
brylować będzie nie tylko w 
salonie, kuchni czy jadalni lecz 
także w biurze czy innej 
powierzchni przemysłowej.

PLAFON



DUBAJ
DUBAJ to ściśle przylegający do 
sufitu plafon. Prosty, stylowy 
i elegancki. Solidne wykonanie, 
klasyczna forma i indywidualny 
dobór kolorystyki pozwala na 
uniwersalne zastosowanie tej 
lampy w każdym pomieszczeniu. 
Sprawdzi się nie tylko we wnętrzu 
domowym czy biurowym ale 
także w przestrzeni restauracyjnej 
lub hotelowej.

PLAFON

KOD 14528

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, brąz, 
czerń

WYMIARY LAMPY Ø30 – wysokość 15 cm 
szerokość 30 cm
Ø40 – wysokość 20 cm 
szerokość 40 cm
Ø50 – wysokość 20 cm 
szerokość 50 cm
Ø60 – wysokość 25 cm 
szerokość 60 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy metalowe 
abażur - holenderska tkanina 
tekstylna podklejana na folii 
PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1/2/3/4/5xE27x60W



HAJFA
Lampa wisząca HAJFA jest 
doskonałym dowodem na to, 
że najlepsze są najprostsze 
rozwiązania. Klasyczny, 
cylindryczny abażur wykonany 
z holenderskiej tkaniny łatwo 
utrzymać w czystości. Całość 
dopełnia wytrzymała, metalowa 
konstrukcja zawieszenia dostępna 
w 3 wariantach kolorystycznych. 

KOD 14529

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY STELAŻY 

LAMPY

chrom, stal szczotkowana, 
stare złoto

WYMIARY LAMPY Ø30 – wysokość 120 cm 
szerokość 30 cm
Ø40 – wysokość 120 cm 
szerokość 40 cm
Ø50 – wysokość 120 cm 
szerokość 50 cm
Ø60 – wysokość 120 cm 
szerokość 60 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna podklejana 
na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1/2/3/4/5xE27x60W

LAMPA WISZĄCA



PORTO
Lampa wisząca PORTO jest 
doskonałym dowodem na to, 
że najlepsze są najprostsze 
rozwiązania. Klasyczny, 
cylindryczny abażur wykonany 
z wysokiej jakości tkaniny łatwo 
utrzymać w czystości. Całość 
dopełnia wytrzymała, metalowa 
konstrukcja zawieszenia dostępna 
w 3 wariantach kolorystycznych. 
Lampę PORTO ze względu na 
swoje gabaryty mistrzowsko 
wypełni duże pomieszczenia.

KOD 14530

DOSTĘPNE KOLORY 
ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, brąz, 
czerń

DOSTĘPNE KOLORY 
STELAŻY LAMPY

chrom, stal szczotkowana, stare 
złoto

WYMIARY LAMPY Ø80 – wysokość 120 cm 
szerokość 80 cm
Ø100 – wysokość 120 cm 
szerokość 100 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy metalowe 
abażur - holenderska tkanina 
tekstylna podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1/2/3/4/5xE27x60W

LAMPA WISZĄCA



MEDINA 
Lampa sufitowa MEDINA idealnie 
wtopi się w nowoczesne 
i klasyczne wnętrza. Wyśmienicie 
wpisze się w minimalistyczne 
wnętrza z elementami drewna, 
szkła i cegły. Solidne wykonanie, 
klasyczna forma i indywidualny 
dobór kolorystyki pozwala na 
uniwersalne zastosowanie tej 
lampy w każdym pomieszczeniu. 
Idealnie sprawdzi się w salonie, 
kuchni, jadalni, hotelu czy sali 
konferencyjnej. 

KOD 14576

DOSTĘPNE KOLORY 
ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, brąz, 
czerń

WYMIARY LAMPY Ø80 – wysokość 25 cm 
szerokość 80 cm
Ø100 – wysokość 25 cm 
szerokość 100 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy metalowe 
abażur - holenderska tkanina 
tekstylna podklejana na folii 
PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1/2/3/4/5xE27x60W

LAMPA WISZĄCA



GRENADA

Plafon GRENADA to okazała 
lampa, która dzięki swoim 
gabarytom może być 
wykorzystana jako główne, 
pojedyncze źródło światła lub jako 
część kilkuelementowej grupy 
oświetleniowej. Dzięki swojej 
klasycznej formie i uniwersalnej 
kolorystyce wpisze się zarówno 
w kanony stylu klasycznego jak 
i nowoczesnego. 

KOD 14578

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY STELAŻY 

LAMPY

chrom, stal szczotkowana, 
stare złoto

WYMIARY LAMPY Ø80 – wysokość 35 cm 
szerokość 80 cm
Ø100 – wysokość 35 cm 
szerokość 100 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy metalowe 
abażur - holenderska tkanina 
tekstylna podklejana na folii 
PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1/2/3/4/5xE27x60W

LAMPA WISZĄCA



SINTRA
LAMPA WISZĄCA

KOD 14531

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, brąz, 
czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY STELAŻY 

LAMPY

chrom, stal szczotkowana, 
stare złoto

WYMIARY LAMPY Ø30 – wysokość 120 cm 
szerokość 30 cm
Ø40 – wysokość 120 cm 
szerokość 40 cm
Ø50 – wysokość 120 cm 
szerokość 50 cm
Ø60 – wysokość 120 cm 
szerokość 60 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy metalowe 
abażur - holenderska tkanina 
tekstylna podklejana na folii 
PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1/2/3/4/5xE27x60W

Lampa wisząca SINTRA to 
połączenie klasycznego 
wzornictwa z nowoczesnym 
designem. Dzięki możliwości 
regulacji przewodu zasilającego 
z pewnością pozwoli na jej 
uniwersalne zastosowanie nie 
tylko we wnętrzu domowym czy 
biurowym ale także w przestrzeni 
restauracyjnej lub hotelowej.



TEKSAS

KOD 14567

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY STELAŻY 

LAMPY

srebrny, biały, czarny

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 33 cm
szerokość 17 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Kinkiet TEKSAS to designerska 
lampa ścienna, która zaspokoi 
gusta nawet najbardziej 
wymagających klientów. Ramię 
kinkietu ułożone jest pod skosem 
tak, by odbić światło i rozproszyć 
je na całą powierzchnię wnętrza. 
Wykonanie z metalu gwarantuje 
znakomitą jakość produktu 
i długi okres użytkowania.

KINKIET



RIMINI

KOD 14532

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY STELAŻY 

LAMPY

srebrny, biały, czarny
chrom, stal szczotkowana, 
stare złoto

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 26 cm
szerokość 25 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Kinkiet ścienny RIMINI to piękne 
a zarazem funkcjonalne 
oświetlenia każdego mieszkania. 
Jej uniwersalna konstrukcja
i prosty design sprawdzi się 
doskonale w każdym wnętrzu. 
Będzie idealnym dodatkowym 
źródłem światła w sypialni przy 
łóżku, salonie czy doświetli 
wolną przestrzeń na przedpokoju 
lub klatce schodowej.

KINKIET



MODENA

KOD 14533

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY STELAŻY 

LAMPY

srebrny, biały, czarny
chrom, stal szczotkowana, 
stare złoto

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 25 cm
szerokość 25 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Prosta forma oraz szeroki 
wachlarz wariantów 
kolorystycznych kinkietu 
MODENA sprawia, że wpisuje się 
w najnowsze trendy wnętrzarskie. 
Kinkiet jest doskonałym 
rozwiązaniem dla miłośników 
klasyki i funkcjonalności. 

KINKIET



IMPERIA

KOD 14534

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, brąz, 
czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY STELAŻY 

LAMPY

chrom, stal szczotkowana

WYMIARY LAMPY wysokość 26 cm
szerokość 25 cm
długość panelu LED 37 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy metalowe 
abażur - holenderska tkanina 
tekstylna podklejana na folii 
PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Kinkiet IMPERIA idealnie 
uzupełni klasyczne 
i nowoczesne aranżacje swoją 
niebanalną konstrukcją. Oprócz 
podstawowego źródła światła 
posiada również dodatkowy 
panel ledowy, dzięki czemu 
świetnie nadaje się do czytania
i pracy kierując świtało dokładnie 
tam, gdzie jest potrzebne. 

KINKIET



CAPRI

KOD 14535

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, brąz, 
czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY STELAŻY 

LAMPY

chrom, stal szczotkowana

WYMIARY LAMPY wysokość 26 cm
szerokość 25 cm
długość panelu LED 37 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy metalowe 
abażur - holenderska tkanina 
tekstylna podklejana na folii 
PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Wyjątkowa dbałość o detale, 
wysoka jakość wykonania oraz 
funkcjonalny charakter 
kinkietu CAPRI stawiają go 
wśród czołówki tego typu 
modeli dostępnych obecnie na 
rynku. Na szczególną uwagę 
zasługuje dodatkowa 
energooszczędna dioda LED, 
która zapewnia dyskretne 
oświetlenie w nocy. 

KINKIET



LUGO

KOD 14536

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY STELAŻY 

LAMPY

biały, czarny, chrom, stal 
szczotkowana, stare złoto

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 26 cm
szerokość 39 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Kinkiet LUGO to alternatywny 
projekt klasycznego kinkietu. 
Dzięki ruchomemu ramieniu 
w płaszczyźnie prawo-lewo 
istnieje możliwość ustawienia 
kąta padania światła przez co 
kinkiet oprócz walorów 
dekoracyjnych spełnia funkcję 
praktyczną. Tego typu ultra 
nowoczesne kinkiety wpiszą się 
w każdą konwencję.

KINKIET



BRAGE

KOD 14537

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

biały, czarny, chrom, stal 
szczotkowana, stare złoto

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 26 cm
szerokość 38 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Kinkiet BRAGE to interesujące 
oświetlenie dodatkowe, które 
nie tylko doświetli wnętrze, 
ale też ozdobi je swoim 
nieszablonowym designem. 
Ramię kinkietu jest na 
przegubie dzięki czemu 
można regulować jego 
rozpiętość w płaszczyźnie 
prawo – lewo. 

KINKIET



VASTO

KOD 14538

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, brąz, 
czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY STELAŻY 

LAMPY

srebrny, biały, czarny, 
chrom*, stal szczotkowana*, 
stare złoto*

WYMIARY LAMPY wysokość 170 cm
szerokość 40 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy metalowe 
abażur - holenderska tkanina 
tekstylna podklejana na folii 
PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Lampa VASTO to świetny, 
minimalistyczny design 
w doskonałej jakości. Prosta 
forma lampy wyróżnia się 
precyzją wykonania oraz 
funkcjonalnością. Idealna do 
salonu, a także biura, czy sypialni. 
Bardzo solidna konstrukcja 
świetnie komponuje się z 
abażurem podszytym na folii PVC, 
by lepiej rozświetlić Twoje 
wnętrze przyjemnym światłem. 

LAMPA STOJĄCA



WERONA

KOD 14539

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY STELAŻY 

LAMPY

srebrny, biały, czarny, 
chrom*, stal 
szczotkowana*, stare złoto*

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 158 cm
szerokość 40 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Lampa stojąca WERONA jest 
wspaniałą propozycją dla 
wielbicieli klasycznego designu. 
Jej klasyczna forma sprawia,
że świetnie uzupełnia 
nowoczesne lub minimalistyczne 
wnętrze. Idealnie sprawdzi się 
także w kąciku przeznaczonym 
do czytania lub po prostu jako 
element typowo dekoracyjny. 

LAMPA STOJĄCA



RODOS

KOD 14540

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

srebrny, biały, czarny, 
chrom*, stal 
szczotkowana*, stare 
złoto*

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 170 cm
szerokość 40 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Lampa stojąca RODOS to bez 
wątpienia gratka dla miłośników 
nowoczesnego designu 
i nowatorskich aranżacji. 
Pozornie klasyczna konstrukcja 
lampy oparta na okrągłej 
podstawie z obciążnikiem oraz 
abażurem w niespotykanym 
kształcie odwróconego stożka 
tworzą wnętrzarskie dzieło sztuki. 

LAMPA STOJĄCA



ASTI

KOD 14541

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

srebrny, biały, czarny, 
chrom*, stal 
szczotkowana*, stare 
złoto*

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 176 cm
szerokość 63 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Lampa ASTI od razu zwraca 
uwagę swoją minimalistyczną 
konstrukcją. Ramię lampy oparte 
jest na przegubie dzięki któremu 
można regulować jego rozpiętość 
i kąt padania światła. ASTI to 
oryginalna i wyjątkowa lampa, 
która ozdobi swoim światłem 
każdy pokój dzienny czy kącik 
przeznaczony do czytania. 

LAMPA STOJĄCA



CANCUN

KOD 14558

DOSTĘPNE KOLORY 
ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, brąz, 
czerń

DOSTĘPNE KOLORY 
STELAŻY LAMPY

srebrny, biały, czarny

WYMIARY LAMPY wysokość 170 cm
szerokość 63 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy metalowe 
abażur - holenderska tkanina 
tekstylna podklejana na folii 
PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Lampa podłogowa CANCUN to 
niezwykle elegancka i zarazem 
praktyczna lampa, która 
zainteresuje osoby, szukające do 
swojego wnętrza oryginalnych 
dodatków. Ramię lampy oparte 
jest na przegubie dzięki któremu 
można regulować jego rozpiętość i 
kąt padania światła. Idealnie 
wpisze się w nowoczesne 
aranżacje salonu, sypialni czy 
stanie się efektownym dodatkiem 
hotelowego wnętrza. 

LAMPA STOJĄCA



AMALFI

KOD 14542

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

srebrny, biały, czarny, 
chrom*, stal 
szczotkowana*, stare 
złoto*

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 40 cm
szerokość 20 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Lampka nocna AMALFI 
przykuwa uwagę niesztampową 
formą i geometrycznym 
kształtem. Kwadratowa 
podstawa lampy oraz prosty, 
geometryczny abażur 
zachwycają niewysublimowaną 
elegancją. AMALFI onieśmiela 
czystym, nieskazitelnym 
minimalizmem.

LAMPAKA NOCNA



GENUA

KOD 14543

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY STELAŻY 

LAMPY

srebrny, biały, czarny, 
chrom*, stal 
szczotkowana*, stare złoto*

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 39 cm
szerokość 19 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Lampka stołowa GENUA umili 
każdą chwilę spędzoną przy stole 
czy biurku. Doskonała 
alternatywa dla miłośników 
designu  i nowoczesności. 
Sercem lampy jest abażur 
w geometrycznym kształcie 
stożka obszyty delikatną 
lamówką. Wykonana z dbałością 
o każdy szczegół idealnie 
wpasuje się w każdy styl
i każdą przestrzeń. 

LAMPAKA NOCNA



PRAGA

KOD 14544

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, brąz, 
czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY STELAŻY 

LAMPY

srebrny, biały, czarny, 
chrom*, stal szczotkowana*, 
stare złoto*

WYMIARY LAMPY wysokość 157 cm
szerokość 40 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy metalowe 
abażur - holenderska tkanina 
tekstylna podklejana na folii 
PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Atutem lampy stojącej PRAGA 
jest jej prosty, klasyczny kształt. 
Materiałowy klosz 
w geometrycznym kształcie 
idealnie komponuje się 
z metalową podstawą. 
Wspaniałe połączenie 
kolorystyczne umożliwi 
różnorodne zastosowanie tej 
lampy. Lampa posiada praktyczny 
włącznik nożny umiejscowiony na 
przewodzie zasilającym.

LAMPA STOJĄCA



SOFIA

KOD 14545

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY STELAŻY 

LAMPY

srebrny, biały, czarny, 
chrom*, stal szczotkowana*, 
stare złoto*

WYMIARY LAMPY wysokość 157 cm
szerokość 40 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy metalowe 
abażur - holenderska tkanina 
tekstylna podklejana na folii 
PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Lampa SOFIA to doskonały wybór 
dla miłośników prostoty 
i funkcjonalności. Solidna 
konstrukcja, cylindryczny abażur, 
polskie, wysokiej jakości surowce 
to tylko niektóre z cech 
wyróżniających tą lampę. Bez 
wątpienia stanie się idealnym 
dodatkiem wyrafinowanego 
salonu, stylowej sypialni czy 
klasycznego pokoju dziennego.

LAMPA STOJĄCA



PALERMO
Lampa PALERMO to połączenie 
nowoczesnego stylu z klasyczną, 
elegancką formą. Klasyczny 
wygląd w połączeniu z solidnymi, 
polskimi surowcami z jakich jest 
wykonana lampa daje poczucie 
luksusu. Podaruj sobie szczyptę 
elegancji w salonie, sypialni lub 
w kąciku przeznaczonym do 
czytania. Lampa posiada 
praktyczny włącznik nożny 
umiejscowiony na przewodzie 
zasilającym.

KOD 14546

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, brąz, 
czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY STELAŻY 

LAMPY

srebrny, biały, czarny, 
chrom*, stal szczotkowana*, 
stare złoto*

WYMIARY LAMPY wysokość 170 cm
szerokość 40 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy metalowe 
abażur - holenderska tkanina 
tekstylna podklejana na folii 
PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

LAMPA STOJĄCA



HVAR

KOD 14547

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, brąz, 
czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY STELAŻY 

LAMPY

srebrny, biały, czarny, 
chrom, stal szczotkowana, 
stare złoto

WYMIARY LAMPY wysokość 25 cm
szerokość 23 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy metalowe 
abażur - holenderska tkanina 
tekstylna podklejana na folii 
PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Nowoczesny kinkiet HVAR pełni 
rolę niepowtarzalnego 
uzupełnienia aranżacji biur, 
hoteli, restauracji a także 
salonów, sypialni i przedpokojów. 
Oprawa zachwyca swoją 
ultrauniwersalnością, dzięki 
szerokiej palecie wariantów 
kolorystycznych stelaża oraz 
abażurów. 

KINKIETKINKIET



MALAGA

KOD 14548

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

srebrny, biały, czarny, 
chrom, stal szczotkowana, 
stare złoto

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 23 cm
szerokość 18 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Kinkiet MALAGA to nie lada 
gratka dla wielbicieli 
funkcjonalności i designu 
w prostej formie. Tego typu 
oprawy świetnie prezentują się 
pojedynczo lub jako instalacje 
świetlne, podkreślając 
wyjątkowy charakter każdego 
wnętrza. 

KINKIET



MALTA

KOD 14549

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY STELAŻY 

LAMPY

srebrny, biały, czarny, 
chrom, stal szczotkowana, 
stare złoto

WYMIARY LAMPY wysokość 23 cm
szerokość 18 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna podklejana 
na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Kinkiet MALTA to piękne a 
zarazem funkcjonalne oświetlenie 
nowoczesnego mieszkania. 
Można wykorzystać go w salonie, 
sypialni, przedpokoju czy klatce 
schodowej. Każdy kinkiet o tak 
zgrabnych wymiarach nie będzie 
zabierał przestrzeni, ale za to 
idealnie wpasuje się w aranżację 
pomieszczenia i uczyni je jeszcze 
bardziej funkcjonalnym. 

KINKIET



LIMA

KOD 14550

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY STELAŻY 

LAMPY

srebrny, biały, czarny, 
chrom, stal szczotkowana, 
stare złoto

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 25 cm
szerokość 23 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Kinkiet LIMA to nie lada gratka 
dla wielbicieli funkcjonalności
i designu w czystej formie. 
Warto zwrócić uwagę na włącznik 
wbudowany bezpośrednio w 
korpus kinkietu, który będzie 
zapewniał komfort użytkowania. 
Takie rozwiązanie stawia LIMĘ 
wśród czołówki tego typu modeli 
obecnie dostępnych na rynku.

KINKIET



ZIBO

KOD 14551

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

chrom, stal szczotkowana

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 26 cm
szerokość 25 cm
długość panelu LED 37 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Kinkiet ZIBO to bez wątpienia 
połącznie klasycznego wzornictwa 
z nowoczesną technologią
i funkcjonalnością. Oprócz 
podstawowego źródła światła 
posiada również dodatkowy panel 
ledowy, dzięki czemu świetnie 
nadaje się do czytania i pracy 
kierując światło dokładnie tam, 
gdzie jest potrzebne. 

KINKIET



ADDIS

KOD 14552

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

chrom, stal szczotkowana

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 26 cm
szerokość 25 cm
długość panelu LED 37 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Niesztampowy wygląd, jakość 
wykonania, szeroki wachlarz 
wariantów kolorystycznych
i funkcjonalność – to tylko 
niektóre z cech kinkietu ADDIS. 
Na szczególną uwagę zasługuje 
dodatkowa energooszczędna 
dioda LED, która zapewnia 
dyskretne oświetlenie w nocy,
np. w sypialni. 

KINKIET



ELVORA

KOD 14553

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, brąz, 
czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY STELAŻY 

LAMPY

srebrny, biały, czarny, 
chrom, stal szczotkowana, 
stare złoto

WYMIARY LAMPY wysokość 20 cm
szerokość 22 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy metalowe 
abażur - holenderska tkanina 
tekstylna podklejana na folii 
PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

KINKIET

Połączenie cylindrycznego 
abażuru otoczonego tkaniną 
i metalowej podstawy zachwyca 
elegancją i nowatorstwem. 
Kinkiet ELVORA świetnie 
prezentuje się pojedynczo lub 
jako instalacja świetlna, 
podkreślając wyjątkowy 
charakter każdego wnętrza. 



SPLIT

KOD 14554

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, brąz, 
czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY STELAŻY 

LAMPY

srebrny, biały, czarny, chrom, 
stal szczotkowana, stare złoto

WYMIARY LAMPY wysokość 20 cm
szerokość 22 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy metalowe 
abażur - holenderska tkanina 
tekstylna podklejana na folii 
PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

KINKIET

Geometryczny korpus kinkietu 
perfekcyjnie przylega do 
powierzchni, a abażur w kształcie 
walca dopełnia całość elegancją. 
Kinkiet SPLIT będzie świetnym 
uzupełnieniem pokoju 
młodzieżowego, salonu, 
przestrzeni restauracyjnej lub 
designerskiego wnętrza 
hotelowego.



AUSTIN

KOD 14568

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, brąz, 
czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY STELAŻY 

LAMPY

chrom, stal szczotkowana

WYMIARY LAMPY wysokość 28 cm
szerokość 25 cm
długość panelu LED 37 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy metalowe 
abażur - holenderska tkanina 
tekstylna podklejana na folii 
PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

KINKIET

Kinkiet AUSTIN to najnowsza 
propozycja dla osób ceniących 
funkcjonalność i detale. Elegancka 
oprawa ścienna wpisze się w każdą 
aranżację – nawet najbardziej tą 
wymagającą. Oprawa ścienna 
posiada dodatkowe źródło światła 
w postaci panelu led, który 
gwarantuje doświetlenie tej 
przestrzeni, którą obecnie 
użytkujemy np. koło łóżka, przy 
damskiej toaletce czy sekretarzyku.



FLORYDA

KOD 14569

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, brąz, 
czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY STELAŻY 

LAMPY

chrom, stal szczotkowana

WYMIARY LAMPY wysokość 28 cm
szerokość 25 cm
długość panelu LED 37 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy metalowe 
abażur - holenderska tkanina 
tekstylna podklejana na folii 
PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

KINKIET

Oprawa ścienna FLORYDA to 
idealne rozwiązanie dla osób 
szukających elegancji oraz 
funkcjonalności. Oprócz głównego 
źródła światła posiada dodatkowy 
panel led. Kinkiet FLORYDA będzie 
idealnym uzupełnieniem aranżacji 
pokoju młodzieżowego, salonu 
czy przestrzeni restauracyjnej lub 
designerskiego wnętrza 
hotelowego.



SENEGAL

KOD 14575

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, brąz, 
czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY STELAŻY 

LAMPY

chrom, stal szczotkowana

WYMIARY LAMPY wysokość 26 cm
szerokość 25 cm
długość panelu LED 37 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy metalowe 
abażur - holenderska tkanina 
tekstylna podklejana na folii 
PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

KINKIET

Nowoczesny kinkiet SENEGAL to 
połączenie funkcjonalności oraz 
elegancji. Oprócz głównego źródła 
światła posiada również 
wbudowany w korpus panel led, 
dzięki któremu można doświetlić 
przestrzeń tam, gdzie obecnie 
tego potrzebujemy. Bez wątpienia 
oprawa ścienna SENEGAL 
podkreśli wystrój każdego 
wnętrza – idealnie sprawdzi się 
przy hotelowym łóżku.



ALBA

KOD 14555

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

chrom, stal szczotkowana, 
stare złoto

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 30 cm
szerokość 40 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1/2/3/4/5xE27x60W

Uniwersalny plafon 
w geometrycznym kształcie 
kwadratu. Prosty, stylowy 
i elegancki. Solidne wykonanie, 
klasyczna forma i indywidualny 
dobór kolorystyki pozwala na 
uniwersalne zastosowanie tej 
lampy w każdym pomieszczeniu. 
ALBA będzie świetnym 
uzupełnieniem przestrzeni 
restauracyjnej/hotelowej. 

PLAFON



ALABAMA

KOD 14564

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 20 cm
szerokość 40 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1/2/3/4/5xE27x60W

Uniwersalny plafon w 
geometrycznym kształcie 
kwadratu. Wyśmienicie wpisze 
się w minimalistyczne wnętrza 
z elementami drewna, szkła
i cegły. Solidne wykonanie, 
klasyczna forma i indywidualny 
dobór kolorystyki pozwala na 
uniwersalne zastosowanie tej 
lampy w każdym pomieszczeniu. 

PLAFON



BOGOTA 

KOD 14581

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

chrom, stal szczotkowana, 
stare złoto

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 120 cm
szerokość 40 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1/2/3/4/5xE27x60W

Żyrandol BOGOTA to bez 
wątpienia pełna harmonii
i elegancji lampa. Abażur 
wykonany z wysokogatunkowej 
holenderskiej tkaniny tekstylnej 
oraz nowoczesna zawieszka z 
metalowym elementem 
ozdobnym rozświetli 
pomieszczenie przyjemnym 
światłem spełniając nie tylko 
funkcję praktyczną ale również 
stanie się efektowną dekoracją.

LAMPA WISZĄCA



SANGRIA

KOD 14580

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

chrom, stal szczotkowana, 
stare złoto

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 120 cm
szerokość 40 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1/2/3/4/5xE27x60W

Lampa wisząca SANGRIA to 
solidna konstrukcja zamknięta 
w geometrycznej formie. 
Idealnie wtopi się w nowoczesne 
i klasyczne wnętrza. Dzięki 
swoim praktycznym cechom 
(regulacji wysokości zawieszenia, 
indywidualnemu doborowi 
kolorów) wyśmienicie sprawdzi 
się w salonie, kuchni, jadalni, 
hotelu czy sali konferencyjnej.

LAMPA WISZĄCA



MILOS

KOD 14557

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY STELAŻY 

LAMPY

srebrny, biały, czarny, 
chrom*, stal szczotkowana*, 
stare złoto*

WYMIARY LAMPY wysokość 120 cm
szerokość 75 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy metalowe 
abażur - holenderska tkanina 
tekstylna podklejana na folii 
PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

2xE27x60W

Zwis MILOS to nowoczesne 
oświetlenie o uniwersalnej 
formie, które może stać się 
centralnym punktem w kuchni 
lub doskonałym oświetleniem 
stołu w jadalni. Prostokątny 
abażur w kształcie prostokąta 
otulony tkaniną zawieszony na 
regulowanej listwie. Dobre 
oświetlenie ucieszy oko
i wypełni wnętrze.  

LAMPA WISZĄCA



KORFU

KOD 14558

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY STELAŻY 

LAMPY

srebrny, biały, czarny, 
chrom*, stal 
szczotkowana*, stare złoto*

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 46 cm
szerokość 75 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

2xE27x60W

Lampa wisząca KORFU to przede 
wszystkim geometryczny abażur, 
podwieszony na solidnej, 
stalowej konstrukcji. 
Ten dwupłomienny żyrandol 
sprawdzi się zarówno w salonie, 
kuchni, jadalni czy też w 
kawiarni, dodając blasku 
każdemu wnętrzu.

PLAFON



SALWADOR 

KOD 14579

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY STELAŻY 

LAMPY

chrom, stal szczotkowana, 
stare złoto

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 45 cm
szerokość 15 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Jednopłomienny lampa 
SALWADOR to plafon o 
geometrycznym i prostym 
kształcie, który idealnie 
wkomponuje się w towarzystwo 
elementów dekoracyjnych wnętrza 
klasycznego i nowoczesnego. Kusi 
swoim unikatowym designem, 
niepowtarzalną formą oraz 
wysokiej jakości wykonaniem.

LAMPA WISZĄCA 1-PŁOMIENNA



MEDIOLAN 

KOD 14591

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

WYMIARY 
LAMPY

wysokość  30 cm
szerokość 15 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Jednopłomienna lampa 
MEDIOLAN to plafoniera 
charakteryzującą się nowoczesną 
stylistyką i ciekawą kolorystyką. 
Idealnie wkomponuje się w 
towarzystwo elementów 
dekoracyjnych wnętrza 
klasycznego i nowoczesnego. 
Plafon MEDIOLAN wykonany jest z 
najwyższą precyzją, dzięki czemu 
będzie ozdabiać twoje wnętrze 
przez wiele lat.

PLAFON



ELBA

KOD 14559

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY STELAŻY 

LAMPY

chrom, stal szczotkowana, 
stare złoto

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 120 cm
szerokość 15 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

Jednopłomienny żyrandol ELBA 
idealnie sprawdzi się w kuchni, 
doświetli stół w jadalni, czy 
stanie się wyrazistym elementem 
dekoracyjnym w restauracji, 
biurze czy wnętrzu hotelowym. 
Ciekawym efektem będzie 
zastosowanie kilku lamp 
w jednym pomieszczeniu.

LAMPA WISZĄCA 1-PŁOMIENNA



MADERA

KOD 14560

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY STELAŻY 

LAMPY

srebrny, biały, czarny, 
chrom*, stal szczotkowana*, 
stare złoto*

WYMIARY LAMPY wysokość 120 cm
szerokość 50 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna podklejana 
na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

2xE27x60W

Dwupłomienna lampa wisząca 
MADERA to prawdziwa gratka 
dla wielbicieli klasyki, którzy 
lubią poeksperymentować 
z nowoczesnym designem. 
Niesztampowy design 
MADERY mistrzowsko dopełni 
wnętrza w stylu loftowym
lub industrialnym. 

LAMPA WISZĄCA 2-PŁOMIENNA



BORNEO

KOD 14561

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

srebrny, biały, czarny, 
chrom*, stal 
szczotkowana*, stare 
złoto*

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 120 cm
szerokość 65 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

3xE27x60W

Lampa wisząca BORNEO to 
oryginalna lampa o podłużnym 
kształcie i smukłej linii. 
Połączenie trzech niezależnych 
źródeł światła gwarantuje 
dostateczne oświetlenie 
wnętrza. BORNEO doskonale 
uzupełni wnętrza kuchenne 
i jadalnię, doświetlając stół czy 
wyspę kuchenną. 

LAMPA WISZĄCA 3-PŁOMIENNA



SYDNEY

KOD 14587

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

srebrny, biały, czarny, 
chrom*, stal 
szczotkowana*, stare 
złoto*

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 50 cm
szerokość 15 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

LAMPKA NOCNA

Lampka nocna SYDNEY to 
minimalistyczna propozycja 
oświetlenia dla nowoczesnych 
wnętrz. Lampka SYDNEY to 
połączenie abażura w kształcie 
walca umieszczonego na małej 
metalowej stopce. SYDNEY 
idealnie sprawdzi się w salonie, 
sypialni, czy stanie się eleganckim 
elementem dekoracyjnym w 
restauracji, biurze czy wnętrzu 
hotelowym. 



FLORENCJA

KOD 14588

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

srebrny, biały, czarny, 
chrom*, stal 
szczotkowana*, stare 
złoto*

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 165 cm
szerokość 30 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE27x60W

LAMPA STOJĄCA

FLORENCJA to propozycja dla 
osób, które kochają minimalizm. 
Prosty stelaż umieszczony na 
kwadratowej stopce oraz abażur 
w kształcie walca idealnie 
komponują się w całość i stanowią 
uzupełnienie nowoczesnych 
wnętrz. Lampa FLORENCJA 
posiada włącznik nożny, który 
zapewnia wygodę i komfort 
użytkowania.



BEJRUT

KOD 14586

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY STELAŻY 

LAMPY

srebrny, biały, czarny

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 120 cm
szerokość 8 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE14x60W

LAMPA WISZĄCA 1-PŁOMIENNA

Prosta forma jednopunktowej 
lampy wiszącej BEJRUT idealnie 
sprawdzi się w wielu aranżacjach 
wnętrz. BEJRUT to doskonałe 
rozwiązanie do minimalistycznych 
pomieszczeń, które potrzebują 
dodatkowych źródeł światła. 
Atutem lampy jest możliwość 
regulacji długości zwisu, dzięki 
czemu sprawdzi się zarówno 
w wysokich jak i niższych 
pomieszczeniach.



NEWADA

KOD 14589

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, 
brąz, czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY 

STELAŻY LAMPY

chrom, stal szczotkowana

WYMIARY 
LAMPY

wysokość 33 cm
szerokość 9 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy 
metalowe 
abażur - holenderska 
tkanina tekstylna 
podklejana na folii PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1xE14x60W

KINKIET

Nowoczesny kinkiet NEWADA to 
połączenie współczesnej formy z 
tradycyjnymi funkcjami. NEWADA 
to prosty, tkaninowy abażur w 
kształcie tuby o średnicy 8,5 cm 
i wysokości 25,5 cm oraz stelaż 
pokryty powłoką szlachetną. 
Dzięki prostej budowie 
i niewyszukanym stylu doskonale 
wpasuje się zarówno w 
nowoczesne jak i tradycyjne 
aranżacje.



KAIR
Lampa wisząca KAIR świetnie 
sprawdzi się jako główne źródło 
oświetlenia w salonie, pokoju 
młodzieżowym w kuchni lub nad 
stołem w jadalni. Odznacza się 
stonowanym designem, dlatego 
idealnie wpisuje się w surowe
i loftowe wnętrza. Stożkowy 
kształt abażuru perfekcyjnie 
doświetli przestrzeń tworząc 
jednocześnie wyjątkową, ciepłą 
atmosferę domowego ogniska. 

KOD 14562

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, brąz, 
czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY STELAŻY 

LAMPY

chrom, stal szczotkowana, 
stare złoto

WYMIARY LAMPY wysokość 38 cm
szerokość 37 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy metalowe 
abażur - holenderska tkanina 
tekstylna podklejana na folii 
PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1/2/3xE27x60W

PLAFON



LAMPA WISZĄCA

TUNIS
Lampa wisząca TUNIS to klasyka 
w nowoczesnym wydaniu. Abażur 
w kształcie stożka podwieszony na 
solidnej, regulowanej konstrukcji  
idealnie rozprasza światło. 
To doskonały wybór do wnętrz 
nowoczesnych urządzonych 
zgodnie z regułą „im mniej tym 
lepiej”. Precyzja wykonania i 
dbałość o każdy detal wyróżnia 
lampę TUNIS na tle innych tego 
typu modeli dostępnych na rynku. 

KOD 14563

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, brąz, 
czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY STELAŻY 

LAMPY

chrom, stal szczotkowana, 
stare złoto

WYMIARY LAMPY wysokość 120 cm 
szerokość 37 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy metalowe 
abażur - holenderska tkanina 
tekstylna podklejana na folii 
PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1/2/3xE27x60W



LAMPA WISZĄCA

SARI
Lampa wisząca SARI to niezwykle 
elegancki żyrandol z abażurem o 
oryginalnym, geometrycznym 
kształcie stożka. Nieprzeciętny 
design lampy znajdzie swoje 
miejsce we wnętrzach 
urządzonych w stylu nowoczesnym 
- eleganckich a zarazem 
funkcjonalnych. Odpowiednio 
dobrana kolorystyka lampy sprawi, 
że wnętrze zyska unikatowego 
charakteru. 

KOD 14565

DOSTĘPNE 
KOLORY 

ABAŻURÓW

biel, ecru, beż, jasnoszary, 
czerwień, granat, grafit, brąz, 
czerń

DOSTĘPNE 
KOLORY STELAŻY 

LAMPY

chrom, stal szczotkowana, 
stare złoto

WYMIARY LAMPY wysokość 120 cm 
szerokość 37 cm

MATERIAŁ stelaż - elementy metalowe 
abażur - holenderska tkanina 
tekstylna podklejana na folii 
PVC

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ 
ŚWIATŁA/TYP 

ŻARÓWKI/MOC

1/2/3xE27x60W
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