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PERSIAN INDIGO
KLIMAT INDUSTRIALNYCH WNĘTRZ

Poznaj dział lamp z betonu, zaprojektowanych z myślą o loftowych aranżacjach. Regularne formy i fakturowana 
powierzchnia sprawiają, że oświetlenie w tym surowym stylu idealnie wkomponuje się w modernistyczne, 

minimalistyczne wnętrza. Awangarda w najlepszym wydaniu.

THE INDUSTRIAL INTERIOR VIBE
Meet our section of concrete lamps designed for loft arrangements. Regular forms and a textured surface make these raw light fixtures 

perfectly fit into modernist, minimalist interiors. Avant-garde at its best. 



Plafon | ceiling lamp
Basic 2   SL.0882

  GU10/ES111, 2x40W, 50Hz, 220V, IP20

 szary | grey

 beton | concrete

  27/14/10 cm

Plafon | ceiling lamp
Basic 1   SL.0881

  GU10/ES111, 1x40W, 50Hz, 220V, IP20

 szary | grey

 beton | concrete

  14/14/10 cm

BASIC
Prosty, klasyczny plafon - tak na pierwszy rzut oka można byłoby określić ten z serii 
BASIC. Jednak po bliższym przyjrzeniu się można dostrzec delikatny element ozdob-
ny wokół żarówki. Niby drobiazg, a jednak dodaje wyjątkowego charakteru temu 
skromnemu źródłu światła. Kształt walca nadaje mu dodatkowej delikatności. Może 
stanowić ozdobę każdego pomieszczenia w Twoim domu. Zarówno, jeśli jest on w 
nowoczesnym, jak i tradycyjnym stylu – plafon BASIC wpasuje się w każdy z nich.

A simple and universal ceiling – that seems to describe pretty well the one from the BASIC line at the 
first sight. Yet, upon close inspection, we discover subtle decorative element that surrounds the light-
ing bulb. That does not look as a big innovation, but it really decides about the character of this delicate 
source of light. Its cylindrical shape only enhances this feeling. It can serve as a decorative element in 
every room of your house ¬– it does not matter whether it is decorated in a modern or traditional style. 
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Plafon | ceiling lamp
Quatro 2  SL.0884

  GU10/ES111, 2x40W, 50Hz, 220V, IP20

 szary | grey

 beton | concrete  
  27/14/10 cm

Plafon | ceiling lamp
Quatro 1  SL.0883

  GU10/ES111, 1x40W, 50Hz, 220V, IP20

 szary | grey

 beton | concrete  
  14/14/10 cm

QUATRO
Proste rozwiązanie w formie pojedynczego plafonu w kształcie sześcianu sprawdzi 
się doskonale w małych i dużych pomieszczeniach. Niezależnie od tego, czy miesz-
kasz w domu czy mieszkaniu - plafon z serii QUATRO to dobry pomysł na oświetle-
nie przedpokoju, kuchni czy łazienki. Dodatkowy detal wokół żarówki dodaje pla-
fonowi wyjątkowego charakteru, a w połączeniu z innymi lampami z tej serii może 
stanowić niebywałą i niezwykle spójną ozdobę Twojego wnętrza. 

A simple solution in the form of a single plafond in the shape of a cube will work perfectly in small and 
large spaces. Whether you live in a house or an apartment - the QUATRO plafond is an uniersally good 
idea for lighting rooms such as the hallway, kitchen or bathroom. The extra detail around the bulb gives 
the plafon a unique character, and, when combined with other lamps of this series ,it can be an incredi-
bly coherent and stylish decoration of your interior.
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Ta nietypowa lampa w formie geometrycznej bryły spodoba się wszystkim miłośni-
kom nowoczesnego designu. Śmiało można ją dopasować do najbardziej oryginal-
nych aranżacji wnętrz, w których królują połączenia różnych materiałów. Prezentowa-
ny kinkiet posiada betonową oprawę, nadającą mu surowy charakter. Jednocześnie 
lampa gwarantuje efektywne oświetlenie pomieszczenia i dzięki temu jest niezastą-
piona podczas tworzenia przytulnego wnętrza inspirowanego skandynawskimi tren-
dami lub industrialnym designem.

This unusual lamp in the form of a geometric solid will appeal to all lovers of modern design. It can be easily 
adapted to the most original interior designs in which combinations of different materials dominate. The 
presented plafond has a concrete frame, giving it a raw character. At the same time, the lamp guarantees 
efficient lighting of the room and is therefore indispensable when creating a cosy interior inspired by Scan-
dinavian trends or industrial design.

QUAD/ORBIS
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Kinkiet | wall lamp
Quad   SL.0487

  1 x G9, 40W, 50 Hz, 220V

 szary | drewno  

 beton | concrete

  12/10/10 cm

Plafon | ceiling lamp
Quad   SL.0489

  1 x GU10, 40W, 50Hz, 220V

 szary | drewno

 beton | concrete

  10/10/10 cm

Kinkiet | wall lamp
Orbis   SL.0486

  1 x G9, 40W, 50 Hz, 220V

 szary | drewno   

 beton | concrete

  12/10/10 cm

Plafon | ceiling lamp
Orbis   SL.0488

  1 x GU10, 40W, 50Hz, 220V

 szary | drewno

 beton | concrete

  10/10/10 cm



Beton to materiał, który szczególnie kojarzy się z loftami i industrialnymi wnętrzami. 
Kolekcja lamp, w których dominuje ten surowiec robi fenomenalne wrażenie wizualne. 
Chłodny design betonowych lamp przypadnie do gustu wytrawnym koneserom. 

Concrete is a material that is especially associated with lofts and industrial interiors. The collection of lamps 
with this material in the main part makes a phenomenal visual impression. Cool design of concrete lamps will 
appeal to all connoisseurs.

SALGADO
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Kinkiet | wall lamp
Salgado   SL.0679

  1 x E27, 60W, 50 Hz, 220V

 szary | grey   

 beton | concrete

  10/10/10 cm

Plafon | ceiling lamp
Salgado   SL.0678

  1 x E27, 60W, 50 Hz, 220V

 szary | grey   

 beton | concrete

  10/10/10 cm

Lampa biurkowa | desktop lamp
Salgado   SL.0680

  1 x E27, 60W, 50 Hz, 220V

 szary | grey  

 beton | concrete

  10/10/10 cm
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Kinkiet | wall lamp
Ariz   SL.0682

  1 x E27, 60W, 50 Hz, 220V

 szary | grey   

 beton | concrete

  10/10/10 cm

Plafon | ceiling lamp
Ariz   SL.0681

  1 x E27, 60W, 50 Hz, 220V

 szary | grey    

 beton | concrete

  10/10/10 cm

Lampa biurkowa | desktop lamp
Ariz  SL.0683

  1 x E27, 60W, 50 Hz, 220V

 szary | grey   

 beton | concrete

  10/10/10 cm

Beton to materiał, który szczególnie kojarzy się z loftami i industrialnymi wnętrzami. Kolekcja lamp, w których dominuje ten surowiec robi 
fenomenalne wrażenie wizualne. Chłodny design betonowych lamp przypadnie do gustu wytrawnym koneserom. 

Concrete is a material that is especially associated with lofts and industrial interiors. The collection of lamps with this material in the main part makes a phenomenal 
visual impression. Cool design of concrete lamps will appeal to all connoisseurs.

ARIZ
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Kinkiet | wall lamp
Sigma beton   SL.0644

  E27, 2 x max. 60W, 50Hz, 220V

 szary | grey

 beton | concrete    

  45/15/10 cm

SIGMA
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Plafon | ceiling lamp
Valde   SL.0646

  GU10, 1 x max. 40W, 50Hz, 220V

 szary | grey

 beton | concrete    

  14/14/11 cm

Plafon | ceiling lamp
Cullo   SL.0645

  GU10, 1 x max. 40W, 50Hz, 220V

 szary | grey

 beton | concrete    

  14/14/11 cm

CULLO/ 
VALDE



Lampa wisząca | pendant lamp
Empoli   SL.0280

  E27, 1x60W, 50Hz, 220V, IP20

 szary | grey

 beton | concrete    

  17/17/132 cm

EMPOLI
Kolekcja Empoli powstała w odpowiedzi na 
życzenia i marzenia klientów poszukujących 
nowoczesnego i kompaktowego oświetlenia do 
swoich domów. Lampy wiszące z tej serii łączą 
w sobie wyjątkową elegancję, minimalistyczne 
wzornictwo i funkcjonalność, dzięki czemu 
cieszą się ogromnym powodzeniem wśród 
klientów. Niezwykle smukłe konstrukcje z 
pięknie wykonanymi kloszami i dyskretnymi 
mocowaniami to idealna propozycja dla 
odbiorców poszukujących stylowego oświetlenia 
do modnie urządzonej jadalni, kuchni lub salonu. 

The Empoli collection was created in response to the wishes  
and dreams of customers looking for modern and compact 
lighting in their homes. The hanging lamps in this series 
combine exceptional elegance, minimalist design and 
functionality, which make them extremely popular with 
customers. Very slim design with beautifully crafted shades 
and discreet mounting are ideal for those looking for stylish 
lighting in a trendy dining room, kitchen or living room.

Lampa wisząca | pendant lamp
Pablito   SL.0847

  E27, 1 x 60W, 50Hz, 220V, IP20

 szary | grey

 beton | concrete,   

  30/30/120 cm

DAMASO PABLITO
Lampy sufitowe Damaso nawiązują swoją formą do mo-
deli klasycznych, które królowały w kuchniach i jadalniach 
w latach 60. I 70. ubiegłego wieku. Dzięki współczesnym 
materiałom i modnej kolorystyce ten ponadczasowy 
kształt na nowo może zagościć w domach miłośników 
nowoczesności. Designerskie oświetlenie z tej serii cha-
rakteryzuje się uniwersalnością, elegancją i wyjątkowym 
charakterem, dzięki czemu sprawdzi się w niemal każdej 
aranżacji wnętrz i podkreśli przytulny oraz ciepły charak-
ter każdego pomieszczenia w domu. 

Damaso ceiling lamps get their form from classical models, which 
reigned in kitchens and dining rooms in the 1960s and 70s. Thanks to 
modern materials and fashionable colors, this timeless shape can be 
found in modern homes. Design lighting in this series is characterized 
by versatility, elegance and unique character, so that it will check in 
almost every interior arrangement and emphasize the cozy and warm 
nature of each room in the house.

Lampa wisząca z serii PABLITO to idealne rozwiązanie do 
mieszkań lub domów utrzymanych w loftowym, no-
woczesnym charakterze. Czarny przewód i faktura oraz 
kolor przypominający beton sprawiają, że nie można od 
niej oderwać oczu. Jednocześnie, oprócz swojego nie-
banalnego designu, lampa wisząca PABLITO wspaniale 
oświetli każde pomieszczenie. Sprawdzi się szczególnie 
dobrze nad stołem w jadalni, w kuchni czy sypialni, gdzie 
potrzeba dobrego oświetlenia i unikalnego, wyszukanego 
elementu ozdobnego.

The Pablito series pendant lamp can be ideal for loft-style apartments 
or houses. The black wire, texture and color of concrete make it impos-
sible to take your eyes off it. At the same time, apart from its unique 
design, the Pablito hanging lamp will brilliantly illuminate every room. 
It will work particularly well above a table in the dining room, kitchen 
or bedroom, where you need good lighting and a unique decorative 
element. From now on, those lamp will become your favorite element 
of decoration!

Lampa wisząca | pendant lamp
Damaso   SL.0281

  E27, 1x60W, 50Hz, 220V, IP20

 szary | grey

 beton | concrete    

  28/28/128 cm
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AFRA
Modna, elegancka i praktyczna kolekcja oświetlenia Afra to doskonała propozycja 
dla osób, które na równi cenią funkcjonalność i estetykę. Dzięki szerokim kloszom, 
lampy wiszące Afra zapewniają możliwość doświetlenia przestrzeni roboczych i 
stołów, stając się jednocześnie oryginalną ozdobą. Bardzo uniwersalna kolorystyka 
i forma pozwolą zastosować to unikalne oświetlenie w aranżacjach klasycznych, 
nowoczesnych, awangardowych i loftowych. Bardzo wysoka precyzja wykonania i 
jakość sprawiają, że lampy Afra mogą być używane nawet w najbardziej reprezenta-
cyjnych pomieszczeniach domu lub firmy. 

The fashionable, elegant and practical Afra lighting collection is an excellent proposition for those who 
equally value functionality and aesthetics. Thanks to wide-angle shades, Afra suspension lamps provide 
the illumination of work spaces and tables, while becoming the original ornament. Very versatile colors 
and form will allow to use this unique lighting in classical, modern, avant-garde and loft arrangements. 
Very high precision and quality make Afra lamps even used in the most representative premises of your 
home or business.

Lampa wisząca | pendant lamp
Afra   SL.0282

  E27, 1x60W, 50Hz, 220V, IP20

 szary | grey

 beton, drewno | concrete, wood    

  40/40/120 cm
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NELSON
Lampy wiszące NELSON są idealnym przykładem udanego mariażu stylów. Stalo-
we abażury zastosowane w oświetleniu z tej kolekcji nawiązują swoim kształtem do 
klasycznych lamp, ale ich surowa konstrukcja sprawia, że nabierają one unikalnego 
charakteru. Klosze  zamocowane są w oprawach z betonu, dzięki czemu kolekcja 
NELSON może pochwalić się niezwykle awangardowym stylem i niebanalnym 
designem. Piękne lampy wiszące z tej serii to prawdziwa gratka dla osób, lubiących 
wyróżniające się i odważne aranżacje wnętrz.

Nelson pendant lamps are a perfect example of a successful combination of styles. Steel lampshades 
used in the lighting of this collection refer to their shape in classic lamps, but their raw design makes 
them unique. Lightbulbs are fixed in concrete luminaire, so the Nelson collection boasts a very avant-
-garde style and original design. The beautiful hanging lamps of this series are a real treat for those who 
like outstanding and daring interior arrangements.

Lampa wisząca | pendant lamp
Nelson   SL.0287

  E27, 1 x 60W, 50Hz, 220V, IP20

 szary, czarny | grey, black

 beton, stal | concrete, steel  

  37/37/130 cm



26

BORGIO

Lampa wisząca | pending lamp
Borgio 1   SL.0650

  GU10, 1 x 40W, 50Hz, 220V

 czarny, szary | black, grey  

 stal, beton | steel, concrete

  8/8/130 cm

Lampa wisząca | pending lamp
Borgio 2   SL.0651

  GU10, 2 x 40W, 50Hz, 220V

 czarny, szary | black, grey  

 stal, beton | steel, concrete

  8/34/130

Lampa wisząca | pending lamp
Borgio 3   SL.0652

  GU10, 3 x 40W, 50Hz, 220V

 czarny, szary | black, grey  

 stal, beton | steel, concrete

  8/40/130

27

Surowa stylistyka betonu i stali będzie pasowała do nowoczesnych wnętrz. Takie połączenie staje się coraz bardziej modne.  
Możemy spotkać je w awangardowych studiach i mieszkaniach urządzonych na wzór loftów. 

The strict style of concrete and steel will match any modern interior. This combination is becoming more and more fashionable nowadays. We can see this lamps 
in avant-garde studios and loft apartments.
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Lampa wisząca | pending lamp
Borgio 1   SL.0647

  GU10, 1 x 40W, 50Hz, 220V

 biały, szary | white, grey  

  stal, beton | steel, concrete

  8/8/130 cm

Lampa wisząca | pending lamp
Borgio 2   SL.0648

  GU10, 2 x 40W, 50Hz, 220V

 biały, szary | white, grey  

  stal, beton | steel, concrete

  8/34/130

Lampa wisząca | pending lamp
Borgio 3   SL.0649

  GU10, 3 x 40W, 50Hz, 220V

 biały, szary | white, grey  

 stal, beton | steel, concrete

  8/40/130



Niestandardowe oświetlenie z serii LUVO bazuje na betonie, czyli materiale, który jeszcze niedawno nie kojarzył się zupełnie z 
szykiem i nowoczesnością. Takie rozwiązanie gwarantuje oryginalny wygląd wnętrza.

Unconventional lighting from the LUVO series is based on concrete, which is a material that didn’t use to be associated with the chic and modernity at all. 
This solution guarantees the original appearance of the interior.

LUVO
Lampa wisząca | pending lamp
Luvo 1   SL.0653

  GU10, 1 x 40W, 50Hz, 220V

 czarny, szary | black, grey  

 stal, beton | steel, concrete

  8/8/130 cm

Lampa wisząca | pending lamp
Luvo 2   SL.0654

  GU10, 2 x 40W, 50Hz, 220V

 czarny, szary | black, grey  

 stal, beton | steel, concrete

  8/34/130

Lampa wisząca | pending lamp
Luvo 3   SL.0655

  GU10, 3 x 40W, 50Hz, 220V

 czarny, szary | black, grey  

 stal, beton | steel, concrete

  8/40/130
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Lampa wisząca | pendant lamp
Lugo   SL.0285

  E27, 1 x 60W, 50Hz, 220V

 czarny, szary | black, grey

 stal, beton | steel, concrete    

  18/18/130 cm

Industrialna seria lamp Lugo to ciekawa propozycja dla osób, które mają 
dość klasycznego wzornictwa i standardowych przykładów minimalizmu. 
Unikalne lampy wiszące Lugo posiadają niezwykle oryginalne oprawy  
z lekkiego betonu oraz stalowe klatki chroniące żarówkę. Ta kolekcja to 
doskonałej jakości oświetlenie dla miłośników przemysłowego klimatu i 
awangardowych, surowych aranżacji wnętrz. Lampy Lugo pięknie pod-
kreślą oryginalny  charakter pomieszczeń w domu i staną się niebanalną 
ozdobą i dodatkiem do industrialnych mebli oraz wyposażenia.

The Lugo industrial series is an interesting proposition for people who have had enough of 
classic design and standard examples  of minimalism. The unique Lugo suspension lamps 
feature extremely lightweight concrete fixtures and steel cage shades protecting the 
lightbulb. This collection is a great quality lighting for lovers of industrial climate and avan-
t-garde interior design. Lugo lamps will beautifully emphasize the original character of 
the premises at home and will become a unique decoration and addition to the industrial 
furniture and setting.

BONO LUGO
Kolekcja Bono to prawdziwa gratka dla miłośników oryginalno-
ści i niebanalnych rozwiązań. Ta seria to prawdziwa kwintesen-
cja minimalizmu w najlepszej odsłonie. Surowy, modernistycz-
ny klimat sprawia, że lampy wiszące Bono idealnie sprawdzą 
się w aranżacjach loftowych i industrialnych, oraz podkreślą 
ascetyczny charakter nowoczesnych sypialni lub jadalni. To ide-
alna propozycja dla klientów znudzonych klasyczną estetyką  
i standardowymi materiałami.

The Bono collection is a real treat for fans of originality and unusual solutions. 
This series is the true essence of minimalism in the best of times.  The raw, mo-
dernist atmosphere make the Bono hanging lamps ideal for loft and industrial 
arrangements and will emphasize the ascetic character of a modern bedroom 
or dining room.  This is an ideal proposition for customers bored with classic 
aesthetics and standard materials.

Lampa wisząca | pendant lamp
Bono   SL.0283

  E27, 1 x 60W, 50Hz, 220V

 szary | grey

 beton | concrete    

  11/11/111 cm
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PEACH PUFF
INSPIRACJA NATURĄ

Piękno i autentyzm - dział Peach Puff garściami czerpie z najlepszych wzorców natury. Znajdziesz tu drewniane lampy, 
które rozświetlą wnętrza w różnorodnych stylach. Projekty łączy silna inspiracja nurtem architektury organicznej, do 

której nawiązania dostrzec można nawet w detalach. 

INSPIRED BY NATURE
Beauty and authenticity - the Peach Puff section draws tons of inspiration from the best patterns in nature. Here you will find wooden 
lamps that will illuminate interiors in a variety of styles. The designs are strongly inspired by the organic architecture trend, the references 

to which can be seen even in the details. 



Plafon | ceiling lamp
Basic 2  SL.0914

  2 x GU10/ES111, 40W, 50Hz, 220

 naturalne drewno | natural wood

 drewno | wood  

  27/14/10 cm

Plafon | ceiling lamp
Basic 1  SL.0913

  1 x GU10/ES111, 40W, 50Hz, 220

 naturalne drewno | natural wood  

 drewno | wood  

  14/14/10 cm

BASIC
Mały, aczkolwiek pełen prostoty i designu. Taki jest plafon serii BASIC, który nada się 
do każdego pomieszczenia Twojego domu lub mieszkania. Niezależnie od tego, jak 
styl preferujesz - nowoczesny, tradycyjny, loftowy czy glamour - plafon BASIC wpisze 
się idealnie w wystrój przedpokoju, salonu, kuchni czy nawet łazienki. Światło, które 
rzuca, jest punktowe, a w większych grupach tworzy ciekawe świetlne kompozycje. 
Mówiąc wprost – to lampa i ozdoba w jednym!

Small but full of simplicity and design. This is the basic series plafond, which will be suitable for any room 
in your home or apartment. No matter what style you prefer - modern, traditional, loft or glamour - the 
basic plafond will fit perfectly into your hallway, living room, kitchen or even bathroom. The light it gives 
is spot-on, and in larger groups it creates interesting light compositions. It can easily be treated both as a 
lamp and as a decorative element.
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Plafon | ceiling lamp
Quatro 2  SL.0916

  2 x GU10/ES111, 40W, 50Hz, 220

 naturalne drewno | natural wood

 drewno | wood  

  27/14/10 cm

Plafon | ceiling lamp
Quatro 1  SL.0915

  1 x GU10/ES111, 40W, 50Hz, 220

 naturalne drewno | natural wood

 drewno | wood  

  14/14/10 cm

QUATRO
Nowoczesna forma pojedynczego plafonu serii QUATRO to idealne rozwiązanie 
dla wszystkich, którzy cenią sobie prostotę, elegancję i ponadczasowe rozwiązania. 
Dzięki temu, że design plafonu QUATRO jest nowoczesny, będzie pasował do wielu 
pomieszczeń i stylów. Sprawdzi się jako punktowe oświetlenie nad blatem kuchen-
nym, jak również dobrze doświetli łazienkę, przedpokój i salon. Jeśli szukasz uni-
wersalnych, a zarazem unikatowych lamp - plafony QUATRO to znakomity wybór, 
którego nie pożałujesz!

The modern form of the QUATRO series single plafond is an ideal solution for all who value simplicity, 
elegance and timeless solutions. Thanks to the modern design of the QUATRO plafond, it will suit many 
rooms and styles. It will work as a spot light over the kitchen counter, as well as a well-lit bathroom, 
hallway and living room. If you are looking for universal, yet unique lamps - QUATRO plafond will be the 
perfect choice, which you surely will not regret!



Ta elegancka lampa wyróżnia się wieloma atutami, obok których nie przejdzie obo-
jętnie żaden amator skandynawskiego designu. Jest to model wykonany z drewna, 
dla którego główną inspiracją była geometryczna bryła w formie sześcianu. Naturalny 
odcień zastosowanego tworzywa świetnie sprawdza się w najróżniejszych aranża-
cjach – wbrew pozorom, nie jest to propozycja dedykowana wyłącznie skandynawskim 
wnętrzom. Z łatwością można wkomponować kinkiet do klasycznie urządzonego 
salonu lub do pokoju, w którym królują modernistyczne trendy.

This elegant lamp has many advantages, and thanks to that no fan of Scandinavian design will be indif-
ferent. It is a model made of wood, for which the main inspiration was a geometric solid in the form of 
a cube. The natural hue of the applied material works well in various arrangements - contrary to appear-
ances, this is not an offer dedicated exclusively to the Scandinavian interiors. You can easily integrate the 
plafond into a classically furnished living room or a room where modernist trends dominate.

QUAD/ORBIS
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Kinkiet | wall lamp
Quad   SL.0491

  1 x G9, 40W, 50 Hz, 220V

 naturalne drewno | natural wood   

 drewno | wood

  12/10/10 cm

Plafon | ceiling lamp
Quad   SL.0493

  1 x GU10, 40W, 50Hz, 220V

 naturalne drewno | natural wood   

 drewno | wood

  10/10/10 cm

Kinkiet | wall lamp
Orbis   SL.0490

  1 x G9, 40W, 50 Hz, 220V

 naturalne drewno | natural wood   

 drewno | wood

  12/10/10 cm

Plafon | ceiling lamp
Orbis   SL.0492

  1 x GU10, 40W, 50Hz, 220V

 naturalne drewno | natural wood   

 drewno | wood

  10/10/10 cm



Naturalne drewno jest często utożsamiane z ciepłem i spokojem. Szczególnie w połączeniu z łagodnym światłem żarówki. 
Właśnie dlatego kolekcja lamp bazująca na tym właśnie surowcu wzbogaci i rozgrzeje każde wnętrze. 

Natural wood is often identified with warmth and quietness. Especially in combination with the soft light of the lamp. That is why the collection of lamps 
based on this raw material will enrich and warm any interior.

SALGADO
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Kinkiet | wall lamp
Salgado   SL.0673

  1 x E27, 60W, 50 Hz, 220V

 naturalne drewno | natural wood   

 drewno | wood

  10/10/10 cm

Plafon | ceiling lamp
Salgado   SL.0672

  1 x E27, 60W, 50 Hz, 220V

 naturalne drewno | natural wood   

 drewno | wood

  10/10/10 cm

Lampa biurkowa | desktop lamp
Salgado   SL.0674

  1 x E27, 60W, 50 Hz, 220V

 naturalne drewno | natural wood   

 drewno | wood

  10/10/10 cm
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Kinkiet | wall lamp
Ariz   SL.0676

  1 x E27, 60W, 50 Hz, 220V

 naturalne drewno | natural wood   

 drewno | wood

  10/10/10 cm

Plafon | ceiling lamp
Ariz   SL.0675

  1 x E27, 60W, 50 Hz, 220V

 naturalne drewno | natural wood   

 drewno | wood

  10/10/10 cm

Lampa biurkowa | desktop lamp
Ariz   SL.0677

  1 x E27, 60W, 50 Hz, 220V

 naturalne drewno | natural wood   

 drewno | wood

  10/10/10 cm

Naturalne drewno jest często utożsamiane z ciepłem i spokojem. Szczególnie w połączeniu z łagodnym światłem żarówki. 
Właśnie dlatego kolekcja lamp bazująca na tym właśnie surowcu wzbogaci i rozgrzeje każde wnętrze. 

Natural wood is often identified with warmth and quietness. Especially in combination with the soft light of the lamp. That is why the collection of lamps 
based on this raw material will enrich and warm any interior.

ARIZ



Feniks to kolekcja nowoczesnych lamp sufitowych i ściennych. Najlepiej sprawdzą się w pomieszczeniach, 
gdzie pożądane jest raczej delikatne, nieco przydymione oświetlenie. Zarówno wnętrza urządzone w stylu 
skandynawskim, jak i te o ultra nowoczesnym charakterze polubią się z lampami z kolekcji Feniks. Nie ma 
dla nich jednego przeznaczenia - sprawdzą się równie dobrze w kuchni, korytarzu, a nawet w sypialni. Panel 
imitujący drewno jest ciekawym detalem, który sprawia, że te nowoczesne lampy wyróżniają się na tle in-
nych kolekcji.

Feniks is a collection of modern ceiling and wall lamps. They are best suited for rooms where a rather light, slightly smoked lighting is 
desirable. Both ultra-modern and Scandinavian interiors will match well with the Feniks lamps. There is no one destination for them 
- they will do well in the kitchen, the hallway, and even in the bedroom. The panel imitating wood is an interesting detail that makes 
these modern lamps stand out against other collections.

FENIKS



4
2

Plafon | ceiling lamp
Feniks 2   SL.0078

  E27, 2 x 60W, 50Hz, 220V

 biały | white 

  szkło, drewno | glass, wood    

  43/43/12 cm

Plafon | ceiling lamp
Feniks 2   SL.0076

  E27, 2 x 60W, 50Hz, 220V

 naturalne drewno | natural wood

 szkło, drewno | glass, wood

  43/43/12 cm

Plafon | ceiling lamp
Feniks 2   SL.0074

  E27, 2 x 60W, 50Hz, 220V

 wenge

 szkło, drewno | glass, wood

  43/43/12 cm
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Kinkiet | wall lamp
Feniks 1   SL.0079

  E27, 1 x 60W, 50Hz, 220V

 biały | white 

 szkło, drewno | glass, wood    

  30/30/12 cm

Kinkiet | wall lamp
Feniks 1   SL.0077

  E27, 1 x 60W, 50Hz, 220V

 naturalne drewno | natural wood

 szkło, drewno | glass, wood

  30/30/12 cm

Kinkiet | wall lamp
Feniks 1   SL.0075

  E27, 1 x 60W, 50Hz, 220V

 wenge

 szkło, drewno | glass, wood

  30/30/12 cm



Plafon | ceiling lamp
Madera  SL.0925

  E27, 3 x 60W, 50Hz, 220V, IP20

 dąb | oak

 drewno, szkło | wood, glass 

  38,5/38,5/8 cm  

Plafon | ceiling lamp
Madera  SL.0924

  E27, 2 x 60W, 50Hz, 220V, IP20

 dąb | oak

 drewno, szkło | wood, glass 

  30,5/30,5/8 cm  

MADERA
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Plafon | ceiling lamp
Madera  SL.0925

  E27, 3 x 60W, 50Hz, 220V, IP20

 dąb | oak

 drewno, szkło | wood, glass 

  38,5/38,5/8 cm  
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Plafon | ceiling lamp
Madera  SL.0928

  E27, 3 x 60W, 50Hz, 220V, IP20

 sonoma | sonoma

 drewno, szkło | wood, glass 

  38,5/38,5/8 cm  

Plafon | ceiling lamp
Madera  SL.0927

 E27, 2 x 60W, 50Hz, 220V, IP20

 sonoma | sonoma

 drewno, szkło | wood, glass 

  30,5/30,5/8 cm  

Lampa sufitowa z kolekcji Madera to idealne rozwiązanie dla miłośników prostych, graficznych form, które pasują niemalże do każde-
go wnętrza. Lampa jest w kształcie dużego prostopadłościanu z elementem doświetlającym przestrzeń, umiejscowionym od spodu. 
Ponadto po włączeniu lampy daje ona ciekawy efekt na suficie. Lampa z kolekcji Madera nadaje się do większości pomieszczeń. 
Sprawdzi się w przedpokoju, kuchni, sypialni, gabinecie czy salonie – wszędzie, gdzie potrzebne jest duże źródło światła.

The ceiling lamp from the Madera collection is the perfect solution for lovers of simple, graphic forms that fit almost any interior. The lamp is in the shape of a large rectangle 
with an element located at the bottom that illuminates some additional space. Moreover, when you turn on the lamp, it gives an interesting effect on the ceiling. The ceiling 
lamp from the Madera collection is suitable for most rooms. It will work in the hallway, kitchen, bedroom, study or living room – wherever you need a large light source.



Lampy wiszące z kolekcji PABLO zachwycają swoim szykiem. Warianty składające się na tę serię pozwolą rozświetlić 
i ożywić salony, sypialnie czy kuchnie. Połączenie naturalnego drewna oraz stali wpasuje się w niejedną  aranżację.

Pendant lamps from the PABLO collection delight with their chic. The options of this series will allow to illuminate and enliven the living rooms, 
bedrooms or kitchens. The combination of natural wood and steel fits more than one arrangement.

PABLO
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Lampa wisząca | pending lamp
Pablo 1   SL.0632

  GU10, 1 x 40W, 50Hz, 220V

 czarny, drewno | black, wood  

 stal, drewno | steel, wood

  8/8/130 cm

Lampa wisząca | pending lamp
Pablo 2   SL.0633

  GU10, 2 x 40W, 50Hz, 220V

 czarny, drewno | black, wood  

 stal, drewno | steel, wood

  8/34/130

Lampa wisząca | pending lamp
Pablo 3   SL.0634

  GU10, 3 x 40W, 50Hz, 220V

 czarny, drewno | black, wood  

 stal, drewno | steel, wood

  8/40/130

Plafon | ceiling lamp
Pablo   SL.0635

  GU10, 1 x 40W, 50Hz, 220V, IP20

 czarny, drewno | black, wood  

 stal, drewno | steel, wood

  8/8/30 cm



Lampa wisząca | pending lamp
Pablo 1   SL.0628

  GU10, 1 x 40W, 50Hz, 220V

 biały, drewno | white, wood  

 stal, drewno | steel, wood

  8/8/130 cm

Lampa wisząca | pending lamp
Pablo 2   SL.0629

  GU10, 2 x 40W, 50Hz, 220V

 biały, drewno | white, wood  

 stal, drewno | steel, wood

  8/34/130 cm

Lampa wisząca | pending lamp
Pablo 3   SL.0630

  GU10, 3 x 40W, 50Hz, 220V

 biały, drewno | white, wood  

 stal, drewno | steel, wood

  8/40/130 cm

Plafon | ceiling lamp
Pablo   SL.0631

  GU10, 1 x 40W, 50Hz, 220V, IP20

 biały, drewno | white, wood  

 stal, drewno | steel, wood

  8/8/30 cm
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LINO

Lampa wisząca | pending lamp
Lino 1   SL.0636

  GU10, 1 x 40W, 50Hz, 220V

 naturalne drewno | natural wood  

 stal, drewno | steel, wood

  8/8/130 cm

Lampa wisząca | pending lamp
Lino 2   SL.0637

  GU10, 2 x 40W, 50Hz, 220V

 naturalne drewno | natural wood  

 stal, drewno | steel, wood

  8/34/130

Lampa wisząca | pending lamp
Lino 3   SL.0638

  GU10, 3 x 40W, 50Hz, 220V

 naturalne drewno | natural wood  

 stal, drewno | steel, wood

  8/40/130

Lampy wiszące z kolekcji LINO zachwycają swoim szykiem. Warianty składające 
się na tę serię pozwolą rozświetlić i ożywić salony, sypialnie czy kuchnie. Połą-
czenie naturalnego drewna oraz stali wpasuje się w niejedną  aranżację.

Pendant lamps from the LINO collection delight with their chic. The options of this series will allow to illumi-
nate and enliven the living rooms, bedrooms or kitchens. The combination of natural wood and steel fits more 
than one arrangement.
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BERG
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Kinkiet | wall lamp
Berg 3   SL.0703

   GU10, 3 x 40W, 50Hz, 220V, IP20 

 naturalne drewno | natural wood
  drewno | wood

  45/6/20 cm

Kinkiet | wall lamp
Berg 2  SL.0702

  GU10, 2 x 40W, 50Hz, 220V, IP20

 naturalne drewno | natural wood
  drewno | wood

  30/6/20 cm  

Kinkiet | wall lamp
Berg 1  SL.0701

  GU10, 1 x 40W, 50Hz, 220V, IP20

 naturalne drewno | natural wood
  drewno | wood

  6/10/15 cm  

Kinkiety oraz lampy z serii BERG stanowią doskonały kompromis między 
praktycznym oświetleniem pomieszczeń, dostosowanym do potrzeb właści-
ciela, a szykownym wyglądem wzbogaconym o naturalne drewno. 

BERG series wall lamps and lamps are an excellent compromise between practical lighting of the rooms, 
adapted to the needs of the owner, and a chic appearance, enriched with a natural wood.
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CASCO

Lampa wisząca | pendant lamp
Casco   SL.0387

  E27,  1 x 60W, 50 Hz, 220V

 biały, czarny | white, black   

 stal, drewno | steel, wood   

  30/30/100 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Casco   SL.0389

  E27, 1 x 60W, 50 Hz, 220V

 czarny, biały | black, white   

 stal, drewno | steel, wood   

  30/30/100 cm
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Ta wisząca lampa to designerski ukłon w stronę nieprzemijającej mody na wnętrza inspirowane stylem skandynawskim. Minimalistyczna, wyko-
nana ze stali, zaokrąglona kopuła została uzupełniona przez wstawki z drewna w jego naturalnym kolorze. Pozwala to na stworzenie przytulnej 
aranżacji oraz wyjątkowego klimatu. Konstrukcja tej lampy jest bardzo prosta, co daje możliwość dopasowania jej do wielu wnętrz – zarówno 
tych, w których dominuje moc kolorów, jak i tych pełnych bieli i beżów.

This hanging lamp is a tip of the hat to the ever-changing fashion inspired by the Scandinavian style. The minimalist, round steel dome has been complemented by wood inserts 
in its natural colour. This allows you to create a cosy arrangement and a unique atmosphere. The construction of this lamp is very simple, which gives the possibility to match it to 
many interiors - both those in which the power of colours dominates, as well as those full of whites and beiges. 

Lampa wisząca | pendant lamp
Casco   SL.0388

  E27,  1 x 60W, 50 Hz, 220V

 biały, naturalne drewno | white, natural wood   

 stal, drewno | steel, wood   

  30/30/100 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Casco   SL.0390

  E27,  1 x 60W, 50 Hz, 220V

 czarny, naturalne drewno | black, natural wood   

 stal, drewno | steel, wood   

  30/30/100 cm
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LEGNO
Kinkiet | wall lamp
Legno 1   SL.0520

  1 x E27, 60W, 50 Hz, 220V

 naturalne drewno, biały | natural wood, white

 drewno, PVC | wood, PVC

   30/25/20 cm

Plafon | ceiling lamp
Legno 2   SL.0521

   2 x E27, 60W, 50 Hz, 220V

 naturalne drewno, biały | natural wood, white

 drewno, PVC | wood, PVC

   55/36/20 cm

Plafon | ceiling lamp
Legno 3   SL.0522

   3 x E27, 60W, 50 Hz, 220V

 naturalne drewno, biały | natural wood, white

 drewno, PVC | wood, PVC

   70/46/36 cm
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Jednym z największych atutów serii eleganckich lamp LEGNO jest wielorakość dostępnych modeli. W jej skład wchodzą kinkiety, lampy stojące 
oraz plafony. Pozwala to oświetlić dowolną przestrzeń zachowując pełną spójność wizualną.  

One of the main advantages of the LEGNO series of elegant lamps is the multiplicity of available models. There are wall, plafond and floor lamps. This allows you to illuminate any 
space while maintaining the complete visual integrity.

Lampa stojąca | floor lamp
Legno 2   SL.0524

   1 x E27, 60W, 50 Hz, 220V

 naturalne drewno, biały | natural 
wood, white

 drewno, PVC | wood, PVC

   70/140 cm

Lampa stojąca | floor lamp
Legno 1   SL.0523

   1 x E27, 60W, 50 Hz, 220V

 naturalne drewno, biały | natural 
wood, white

 drewno, PVC | wood, PVC

   35/80 cm



AUSTIN
Lampa stojąca | floor lamp
Austin 1   SL.0684

   E27, 1 x 60W, 50Hz, 220V, IP20

 naturalne drewno | natural wood

 drewno, PVC | wood, PVC

   50/50/160 cm

Lampa stojąca | floor lamp
Austin 2   SL.0685

   E27, 1 x 60W, 50Hz, 220V, IP20

 naturalne drewno | natural wood

 drewno, PVC | wood, PVC

   50/50/160 cm
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MILO/RIDA/LORA
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Lampa wisząca | pendant lamp
Milo   SL.0284

  E27, 1 x 60W, 50Hz, 220V

 naturalne drewno | natural wood 

 drewno | wood  

  11/11/111 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Rida   SL.0286

  E27, 1 x 60W, 50Hz, 220V

 czarny, naturalne drewno | black, 
       natural wood  

 stal, drewno | steel, wood  

  18/18/130 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Lora   SL.0288

  E27, 1 x 60W, 50Hz, 220V, IP20

 czarny, naturalne drewno | black, 
       natural wood 

 stal, drewno | steel, wood  

  37/37/130 cm
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