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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



Te wiszące lampy to propozycje dla osób, które poszukują nowoczesnych elementów wyposażenia do swojego wnętrza, 
jednak nie są zwolennikami – dominujących obecnie – bieli i czerni oraz sterylnych aranżacji. Projekty znajdą zastoso-
wanie w niemal każdym pomieszczeniu. Konstrukcja tych żyrandoli pomoże stworzyć przytulną atmosferę, która będzie 
sprzyjać wypoczynkowi. Ich praktyczne zastosowanie świetnie współgra z niepowtarzalnością naturalnego drewna.

These hanging lamps are offered to people who are looking for modern interior furnishings, but are not supporters of white and black as well as ster-
ile arrangements that are dominating now. The designs can be used in almost every room. The design of these pendant lamps will help create a cosy 
atmosphere that will be favourable for resting. Their practical application fits perfectly with the uniqueness of natural wood.
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ARANCIA/MANDELINO/ 
POMPELMO

Lampa wisząca | pendant lamp
Arancia   SL.0391

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

 naturalne drewno | natural wood   

 drewno

 28/30/100 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Mandelino   SL.0392

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

 naturalne drewno | natural wood   

 drewno

 30/20/90 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Pompelmo   SL.0393

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

 naturalne drewno | natural wood   

 drewno

 27,5/19/90 cm



APRILLA

Lampa wisząca | pendant lamp
Aprilla   SL.0639

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

 naturalne drewno | natural wood   

 drewno

 43/39/110 cm
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ALEXIA

Lampa wisząca | pendant lamp
Alexia   SL.0640

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

 naturalne drewno | natural wood   

 drewno

 21/51/120 cm
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ELZA

Lampa wisząca | pendant lamp
Elza   SL.0641

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

 naturalne drewno | natural wood   

 drewno

  41/40/110 cm

ELZA
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ORIANA

Lampa wisząca | pendant lamp
Oriana   SL.0642

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

 naturalne drewno | natural wood   

 drewno

  30/37/107 cm



SOPHIA

Lampa wisząca | pendant lamp
Sophia   SL.0643

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

 naturalne drewno | natural wood   

 drewno

 41/21/90 cm

2BM
GEOMETRIA STYLU

Niestarzejąca się klasyka, czyli abażury w geometrycznych kształtach to temat przewodni działu 2BM. Znajdziesz 
tu uniwersalne lampy, które dobrze zaprezentują się zarówno w nowoczesnych, minimalistycznych wnętrzach, jaki i 

przestrzeniach o tradycyjnym wystroju. 

GEOMETRY OF STYLE 
Timeless classics that are geometric lamp shades are the leading theme of our 2BM section. Here you will find versatile lamps that will look 

good both in modern, minimalist interiors, and spaces with traditional decor. 



Żyrandole serii BELLA doskonale wyglądają w zarówno w 
pomieszczeniach w stylu tradycyjnym, jak i w nowoczesnych 
wnętrzach. Tę uniwersalność zawdzięczają klasycznemu 
kształtowi, który sprawia, że dopasowują się do każdego 
pomieszczenia, stanowiąc wspaniałe wypełnienie wnętrza i 
jasne oświetlenie. Mogą stać się także motywem przewod-
nim pomieszczenia. Żyrandole BELLA znajdą zastosowanie 
w każdym pomieszczeniu:  w salonie, w pokojach dziecię-
cych, w kuchni, w łazience, a także w przedpokoju.

BELLA chandeliers look great in both traditional-style rooms and modern 
interiors. This versatility is due to the classic shape that makes them adapt 
to any room, providing not only great interior filling and bright lighting, 
but can also become the leitmotif of the room. BELLA chandeliers could 
be used in every room: in the living rooms, in the children’s rooms, in the 
youth rooms, in the kitchen, in the bathroom, as well as in the hallway. Ele-
gant, stylish BELLA chandelier is always very good choice.

BELLABELLA
Lampa wisząca | pendant lamp
Bella 60  SL.0734

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

 czarny | black 

 tkanina, szkło, stal | fabric, glass, steel

  60/60/110 cm 

Lampa wisząca | pendant lamp
Bella 60  SL.0733

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

 biały | white 

 tkanina, szkło, stal | fabric, glass, steel

  60/60/110 cm 
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GENEVE
W naszej bogatej ofercie dostępne są najwyższej jakości żyrandole serii GENEVE. To bardzo eleganckie uzupełnienie wystroju wnętrza, które 
doskonale zaprezentuje się w każdym pomieszczeniu, w którym zostanie umieszczone. Wiszące żyrandole serii GENEVE idealnie sprawdzają 
się jako oświetlenie nad stołem w pokoju gościnnym. To także ciekawy wystrój w pokoju młodzieżowym, jak i w pracowni czy biurze. Eleganc-
kie żyrandole serii GENEVE spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Our wide range includes the highest quality GENEVE chandeliers. It is very elegant addition to the interior design, which looks perfectly in every room where it is placed. Han-
ging GENEVE chandeliers are perfect as lighting above the table in the living room. It is also an interesting decor in the youth room and the children’s rooms, as well as in the 
studio or office. Stylish GENEVE chandeliers will meet the expectations of even the most demanding users and looks great in modern and traditional rooms.

Lampa wisząca | pendant lamp
Geneve 50  SL.0736

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

 czarny | black 

 tkanina, szkło, stal | fabric, glass, steel

 50/50/110 cm 

Lampa wisząca | pendant lamp
Geneve 50  SL.0735

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

 biały | white 

 tkanina, szkło, stal | fabric, glass, steel

 50/50/110 cm 
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Wśród osób, które pragną ciekawych rozwiązań w aranżacji 
swoich pomieszczeń doskonałą propozycją jest Plafon LUNA. 
To doskonały sposób na niebanalne oświetlenie pomieszczeń 
zaaranżowanych w nowoczesnym stylu minimalistycznym 
oraz wszędzie tam, gdzie podstawowym motywem dekora-
cyjnym i wykończeniowym są kąty proste, bryły i geometria 
. Plafon LUNA idealnie sprawdza się na przedpokojach, w 
salonach, w pokojach dziecięcych i młodzieżowych, a także w 
łazienkach i kuchniach. Plafon LUNA to elegancja i styl.

Among the people, who want interesting solutions in arranging their rooms, 
the LUNA plafond is the perfect choice. This is a great way to remarkably 
illuminate rooms arranged in a modern minimalist style and in every interior 
where the basic decorative and finishing motifs are right angles, solids and 
geometry. The LUNA plafond is perfect  in hallways, in staicase, in the living 
rooms, in the children’s and the youth rooms, as well as in bathrooms and 
kitchens. The LUNA plafonds are very elegant and stylish.

LUNA
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Plafon | ceiling lamp
Luna 1  SL.0737

 G13, 2 x 18W, 50Hz, 220V, w zestawie
 biały | white  
 tkanina | fabric
 80/105/15 cm 

Plafon | ceiling lamp
Luna 3 SL.0739

 G13, 6 x 18W, 50Hz, 220V, w zestawie
 biały | white  
 tkanina | fabric
 130/105/15 cm 

Plafon | ceiling lamp
Luna 2  SL.0738

 G13, 4 x 18W, 50Hz, 220V, w zestawie
 biały | white  
 tkanina | fabric
 105/105/15 cm 

Plafon | ceiling lamp
Luna 4  SL.0740

 G13, 6 x 18W, 50Hz, 220V, w zestawie
 biały | white  
 tkanina | fabric
 140/140/15 cm 
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OTTO
Idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy cenią sobie dobry smak w wykończeniu pomieszczeń są żyrandole serii OTTO. Stanowią 
doskonałe wykończenie przestrzeni pomieszczeń, w których są stosowane. W zależności od rozmiaru i koloru można je z powodze-
niem zastosować zarówno w nowoczesnej, jak i tradycyjnej aranżacji wnętrza. Bardzo dużą zaletą żyrandoli serii OTTO jest uniwersalny, 
okrągły kształt, dzięki, któremu znajdują one zastosowanie w każdym pomieszczeniu, bez względu na to, czy zostaną zawieszone nad 
stołem w salonie, czy na korytarzu.

The perfect solution for everyone who appreciates good taste in interior finishing are the OTTO chandeliers. They provide a perfect finish to the space of the rooms in 
which they are used. Depending on the size and color, they can be successfully used in both modern and traditional interior design. A very big advantage of the OTTO 
chandeliers is the universal, round shape, thanks to which it is used in every room, regardless of whether it is hung above the table in the living room or in the hallway.
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Lampa wisząca | pendant lamp
Otto 50

  E27, 5 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały / czarny | white / black 
 tkanina, szkło, stal | fabric, glass, steel

  50/50/110 cm 

Lampa wisząca | pendant lamp
Otto 15

  E27, 1 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały / czarny | white / black 
 tkanina, szkło, stal | fabric, glass, steel

  15/15/110 cm 
 

Lampa wisząca | pendant lamp
Otto 60

  E27, 5 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały / czarny | white / black 
 tkanina, szkło, stal | fabric, glass, steel

  60/60/110 cm 
 

Lampa wisząca | pendant lamp
Otto 70

  E27, 6 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały / czarny | white / black 
 tkanina, szkło, stal | fabric, glass, steel

  70/70/110 cm
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Plafon | ceiling lamp
Otto 70

 E27, 6 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały / czarny | white / black 
 tkanina, szkło, stal | fabric, glass, steel
 70/70/33 cm 

Plafon | ceiling lamp
Otto 50

 E27, 5 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
  biały / czarny | white / black 
 tkanina, szkło, stal | fabric, glass, steel
 50/50/28 cm 
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Plafon | ceiling lamp
Otto 60

 E27, 5 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały / czarny | white / black 
 tkanina, szkło, stal | fabric, glass, steel
 60/60/28 cm 

SL.0746

SL.0745

SL.0792

SL.0793

SL.0791

SL.0794
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SKALA
Dla wszystkich, którzy uwielbiają elegancję i styl, świetnym rozwiązaniem są żyrandole serii SKALA. Ten okrągły żyrandol to idealne 
rozwiązanie dla tych, którzy chcą swoim pomieszczeniom nadać elegancję i zapewnić bardzo dobre oświetlenie. Żyrandole serii SKALA 
to gwarancja najwyższej jakości. Dużą ich zaletą jest uniwersalność. Można je zastosować w różnych pomieszczeniach, które zaaranżo-
wane są w stylu nowoczesnym lub tradycyjnym.  Sprawdzają się w salonach, sypialniach, kuchniach, łazienkach, pokojach dziecięcych i 
młodzieżowych.

For all those who love elegance and style, the SKALA chandeliers are a great solution. This round chandelier is the perfect choice for those who want to give their rooms 
elegance and provide very good illumination. SKALA chandeliers are a guarantee of the highest quality. Their big advantage is universality. They can be used in a variety 
of rooms, whether in a modern or traditional style. They look very well in living rooms, bedrooms, kitchens, bathrooms, children’s and youth rooms.
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Lampa wisząca | pendant lamp
Skala 30

  E27, 3 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały / czarny | white / black 
 tkanina, szkło, stal | fabric, glass, steel

  30/30/110 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Skala 60

  E27, 5 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały / czarny | white / black 
 tkanina, szkło, stal | fabric, glass, steel

  60/60/110 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Skala 50

  E27, 5 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały / czarny | white / black 
 tkanina, szkło, stal | fabric, glass, steel

  50/50/110 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Skala 70

  E27, 6 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały / czarny | white / black 
 tkanina, szkło, stal | fabric, glass, steel

  70/70/110 cm
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Lampa wisząca | pendant lamp
Skala 100

 E27, 6 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały / czarny | white / black 
 tkanina, szkło, stal | fabric, glass, steel
 100/100/110 cm 

Lampa wisząca | pendant lamp
Skala 80

 E27, 6 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały / czarny | white / black 
 tkanina, szkło, stal | fabric, glass, steel
 80/80/110 cm 
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Lampa wisząca | pendant lamp
Skala 90 

 E27, 6 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały / czarny | white / black 
 tkanina, szkło, stal | fabric, glass, steel
 90/90/110 cm 

SL.0808

SL.0804

SL.0807

SL.0803

SL.0806

SL.0805



Plafon | ceiling lamp
Skala 50 
  E27, 5 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20

 biały / czarny | white / black 
 tkanina, szkło, stal | fabric, glass, steel

  50/50/15 cm

Plafon | ceiling lamp
Skala 70  

  E27, 6 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały / czarny | white / black  
 tkanina, szkło, stal | fabric, glass, steel

  70/70/18cm

Plafon | ceiling lamp
Skala 30  

  E27, 3 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały / czarny | white / black  
 tkanina, szkło, stal | fabric, glass, steel

  30/30/23 cm

SL.0761

SL.0762

Plafon | ceiling lamp
Skala 60

  E27, 5 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały / czarny | white / black 
 tkanina, szkło, stal | fabric, glass, steel

  60/60/15 cm

SL.0810

SL.0809
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SL.0811

SL.0759

SL.0812

SL.0760

Plafon | ceiling lamp
Skala 80  

  E27, 6 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały / czarny | white / black 
 tkanina, szkło, stal | fabric, glass, steel

  80/80/18 cm

SL.0813

SL.0814

8181

Kinkiet | wall lamp
Skala  

  E27, 2 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały / czarny | white / black 
 tkanina, szkło, stal | fabric, glass, steel

  45/12/15 cm

Plafon | ceiling lamp
Skala 90  

  E27, 6 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały / czarny | white / black 
 tkanina, szkło, stal | fabric, glass, steel

  90/90/18 cm 

Plafon | ceiling lamp
Skala 100  

  E27, 6 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały / czarny | white / black 
 tkanina, szkło, stal | fabric, glass, steel

  100/100/18 cm

SL.0815

SL.0764

SL.0816

SL.0763

SL.0817

SL.0818



VEGA
Żyrandole serii VEGA doskonale zaprezentują  się w każdym pomieszczeniu. Charakteryzują się ciekawym uniwersalnym, kształtem. 
To świetnej jakości żyrandole, które są nie tylko źródłem światła, ale również stanowią ciekawy element aranżacyjny pomieszczeń. 
Dzięki temu cieszą się doskonałymi opiniami. Żyrandole serii VEGA szczególnie dobrze zaprezentują się w takich pomieszczeniach jak 
kuchnia, czy łazienka, ale można je z powodzeniem stosować również w przedpokoju, w korytarzu, w sypialni, czy w pokojach dziecię-
cym i młodzieżowym.

VEGA chandeliers are very stylish and will look great in any type of room. They are characterized by an interesting universal shape. They are great quality chandeliers, 
which are not only a source of light, but also an interesting arrangement element of the rooms. Thanks to this they have excellent opinions. VEGA chandeliers look parti-
cularly well in rooms such as the kitchen or bathroom, but they can also be successfully used in the hallway, staicase, bedroom, and in children’s room and youth room.

Lampa wisząca | pendant lamp
Vega 60  SL.0765

  E27, 5 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały | white 

  tkanina, szkło, stal | fabric, glass, steel
  60/60/110 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Vega 70  SL.0820

  E27, 5 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 czarny | black 

  tkanina, szkło, stal | fabric, glass, steel
  70/70/110 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Vega 60  SL.0766

  E27, 5 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 czarny | black 

  tkanina, szkło, stal | fabric, glass, steel
  60/60/110 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Vega 70  SL.0819

  E27, 5 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały | white 

  tkanina, szkło, stal | fabric, glass, steel
  70/70/110 cm

83838383



Plafon | ceiling lamp
Vega 60  SL.0767

 E27, 5 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały | white 
 tkanina, szkło, stal | fabric, glass, steel

 60/60/25 cm

Plafon | ceiling lamp
Vega 70  SL.0822

 E27, 5 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 czarny | black 
 tkanina, szkło, stal | fabric, glass, steel

 70/70/25 cm

Plafon | ceiling lamp
Vega 60 SL.0768

 E27, 5 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 czarny | black 
 tkanina, szkło, stal | fabric, glass, steel

 60/60/25 cm

Plafon | ceiling lamp
Vega 70   SL.0821

 E27, 5 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały | white 
 tkanina, szkło, stal | fabric, glass, steel

 70/70/25 cm
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Bardzo dobrymi opiniami wśród użytkowników, ze względu na dużą elegancję i ciekawy wzór, cieszą się żyrandole serii SATURNO. 
Świetne opinie zawdzięczają one także możliwości dopasowania do różnych pomieszczeń oraz różnych stylów aranżacyjnych. Dekora-
torzy wnętrz doceniają żyrandole SATURNO za uniwersalny kształt. Okrągły żyrandol SATURNO świetnie zaprezentuje się w przedpoko-
ju, w korytarzu, na klatce schodowej, ale również nad stołem w jadalni, czy w salonie, w pokoju dziecięcym oraz młodzieżowym.

SATURNO chandeliers have very good reviews among users due to the high elegance and very interesting design. These chandeliers also owe great opinions to the pos-
sibility of being adapted to different rooms and different arrangement styles. Interior decorators appreciate SATURNO chandeliers for their universal shape. The round 
SATURNO chandelier will look great in the hallway, staircase, but also above the table in the dining room or in the living room, in the children’s room and youth room.

SATURNO

SL.0748

SL.0747
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Lampa wisząca | pendant lamp
Saturno 90

 E27, 8 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały / czarny | white / black 
 tkanina, PVC, stal | fabric, PVC, steel
 90/90/110 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Saturno 50 

 E27, 5 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały / czarny | white / black 
 tkanina, PVC, stal | fabric, PVC, steel
 50/50/110 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Saturno 70

 E27, 6 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały / czarny | white / black 
 tkanina, PVC, stal | fabric, PVC, steel
 70/70/110 cm

SL.0751

SL.0795

SL.0796

SL.0752
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SL.0750

SL.0749

Lampa wisząca | pendant lamp
Saturno slim 90

 E27, 8 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały / czarny | white / black
 tkanina, PVC, stal | fabric, PVC, steel
 90/90/110 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Saturno slim 50

 E27, 5 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały / czarny | white / black
 tkanina, PVC, stal | fabric, PVC, steel
 50/50/110 cm 

Lampa wisząca | pendant lamp
Saturno slim 70

 E27, 6 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały / czarny | white / black 
 tkanina, PVC, stal | fabric, PVC, steel
 70/70/110 cm

SL.0753

SL.0797

SL.0798

SL.0754



URANO
W szerokiej ofercie lamp i żyrandoli mamy cieszące się świetnymi opiniami użytkowników i ekspertów żyrandole serii URANO. Ich cechami 
charakterystycznymi są najwyższa jakość i doskonały styl. Żyrandole serii URANO doskonale zaprezentują się we wszystkich pomieszcze-
niach, w których zastosowano podwieszane sufity. Wyglądają świetnie zwłaszcza w pomieszczeniach o dużych przestrzeniach, lecz także 
w małych, kameralnych wnętrzach będą wyglądać bardzo dobrze. Uniwersalny, geometryczny kształt żyrandoli serii URANO sprawia, że są 
często wybierane.

In the wide range of lamps and chandeliers we have the URANO series chandeliers enjoying great opinions of users and experts. Their characteristics are the highest quality 
and the excellent style. Chandeliers of the URANO series will perfectly present in all interiors with suspended ceilings. They look great especially in rooms with large spaces, 
but also in small, intimate interiors they will look very good. The universal, geometric shape of the URANO chandeliers means that they are often chosen.
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Lampa wisząca | pendant lamp
Urano 60  SL.0783

  E27, 8 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały | white 
 tkanina, PVC, stal | fabric, PVC, steel

  60/60/110 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Urano 80  SL.0828

  E27, 8 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 czarny | black 
 tkanina, PVC, stal | fabric, PVC, steel

  80/80/110 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Urano 60 SL.0784

  E27, 8 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 czarny | black 
 tkanina, PVC, stal | fabric, PVC, steel

  60/60/110 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Urano 80 SL.0827

  E27, 8 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały | white 
 tkanina, PVC, stal | fabric, PVC, steel

  80/80/110 cm
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LOKKO
Doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy pragną zainwestować w elegancję, styl designerski i niebanalne rozwiązania są 
żyrandole, plafony i kinkiety serii LOKKO. Te eleganckie lampy doskonale sprawdzają się w pomieszczeniach, gdzie królują geome-
tria, kąty proste, bryły. Seria LOKKO jest świetnym uzupełnieniem minimalistycznych, nowoczesnych aranżacji wnętrz. Żyrandole, 
plafony i kinkiety serii LOKKO idealnie zaprezentują się we wszystkich pomieszczeniach, w których zastosowano podwieszane sufi-
ty.

Chandeliers, plafonds and wall lamps of the LOKKO series are an excellent solution for everyone who wants to invest in elegance, modern style and original solu-
tions. These elegant lamps are perfect for rooms where geometry, right angles and solids reign. The LOKKO series is a great complement to minimalistic, modern 
interior arrangements. These stylish lamps are always a good Chince. Chandeliers, plafonds and wall lamps of the LOKKO series will be perfect in all interiors with 
suspended ceilings. 

Lampa wisząca | pendant lamp
Lokko 45  SL.0773

  E27, 5 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały | white 

  tkanina, szkło, stal | fabric, glass, steel
  45/45/110 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Lokko 55  SL.0824

  E27, 5 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 czarny | black 

  tkanina, szkło, stal | fabric, glass, steel
  55/55/110 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Lokko 45  SL.0774

  E27, 5 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 czarny | black 

  tkanina, szkło, stal | fabric, glass, steel
  45/45/110 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Lokko 55  SL.0823

  E27, 5 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały | white 

  tkanina, szkło, stal | fabric, glass, steel
  55/55/110 cm
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Plafon | ceiling lamp
Lokko 45  SL.0775

  E27, 5 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały | white 

  tkanina, szkło, stal | fabric, glass, steel
  45/45/25 cm

Plafon | ceiling lamp
Lokko 55  SL.0826

  E27, 5 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 czarny | black 

  tkanina, szkło, stal | fabric, glass, steel
  55/55/25 cm

Plafon | ceiling lamp
Lokko 45  SL.0776

  E27, 5 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 czarny | black 

  tkanina, szkło, stal | fabric, glass, steel
  45/45/25 cm

Plafon | ceiling lamp
Lokko 55  SL.0825

  E27, 5 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały | white 

  tkanina, szkło, stal | fabric, glass, steel
  55/55/25 cm
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Kinkiet | wall lamp
Lokko  SL.0777

  E27, 2 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały | white 

  tkanina, szkło, stal | fabric, glass, steel
  45/12/12 cm

Kinkiet | wall lamp
Lokko  SL.0778

  E27, 2 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 czarny | black 

  tkanina, szkło, stal | fabric, glass, steel
  45/12/12 cm



SANTA
Gwarancją eleganckiego wykończenia pomieszczeń oraz doskonałego ich oświetlenia są żyrandole serii SANTA. Ich podłużny kształt sprawia, 
że doskonale sprawdzają się w niewielkich pomieszczeniach, takich jak sypialnie, pokoje dziecięce i młodzieżowe. Żyrandole serii SANTA to 
także doskonałe rozwiązanie na ciekawe zaaranżowanie przedpokoju i klatki schodowej. Świetnie wyglądają w przestrzeniach, gdzie panuje 
styl nowoczesny, ale również dopasują się do pomieszczeń w stylu tradycyjnym. Żyrandole serii SANTA to zawsze doskonały wybór.

Chandeliers of the SANTA series guarantee elegant finishing of the rooms and their perfect illumination. Their oblong shape makes them perfect for small rooms, such as bedro-
oms, children’s and youth rooms. Chandeliers of the SANTA series are also a great solution for an interesting arrangement of the hallway and the staircase. They look very nice in 
spaces where modern style prevails, but also adapt to rooms in a traditional style. Stylish chandeliers of the SANTA series are always a great choice.
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Lampa wisząca | pendant lamp
Santa Bis 80  SL.0779

 E27, 3 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały | white 
 tkanina, PVC, stal | fabric, PVC, steel

 80/25/110 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Santa 120  SL.0782

 E27, 5 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 czarny | black 
 tkanina, PVC, stal | fabric, PVC, steel

 120/25/110 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Santa Bis 80 SL.0780

 E27, 3 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 czarny | black 
 tkanina, PVC, stal | fabric, PVC, steel

 80/25/110 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Santa 120 SL.0781

 E27, 5 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały | white 
 tkanina, PVC, stal | fabric, PVC, steel

 120/25/110 cm
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BLUM
Wśród miłośników dobrego stylu, ciekawych, niebanalnych rozwiązań aranżacyjnych i elegancji bardzo dobrymi opiniami cieszą się de-
signerskie żyrandole serii BLUM. Odznaczają się ciekawym kształtem i sprawdzą się w pomieszczeniach zaaranżowanych w nowocze-
snym stylu. Robią fenomenalne wrażenie i są doskonałym elementem wykończenia wnętrza. Najwyższej jakości żyrandole serii BLUM 
to idealne rozwiązanie dla pomieszczeń futurystycznych, w których panuje minimalizm. Sprawdzą się zwłaszcza w pokojach młodzieżo-
wych, choć nie tylko.

BLUM chandeliers have very good opinions among designers and lovers of good style, interesting, original arrangement solutions and elegance. They have an intere-
sting shape and work well in rooms arranged in a modern style. They make a phenomenal impression and are a great element of interior finish. The highest quality 
BLUM chandeliers are the perfect solution for futuristic rooms in which minimalism prevails. BLUM chandeliers will look very nice especially in youth rooms and child-
ren’s rooms and modern living rooms.
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Lampa wisząca | pendant lamp
Blum 3  SL.0772

  E27, 3 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 czarny | black 

  tkanina, stal | fabric, steel
  82/28/110 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Blum 3 SL.0771

  E27, 3 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały | white 

  tkanina, stal | fabric, steel
  82/28/110 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Blum 1  SL.0769

  E27, 1 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały | white 

  tkanina, stal | fabric, steel
  28/28/110 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Blum 1 SL.0770

  E27, 1 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 czarny | black 

  tkanina, stal | fabric, steel
  28/28/110 cm



Cechami charakterystycznymi żyrandoli serii CONO i ROLLO są doskonała jakość, elegancja oraz styl. To uniwersalne żyrandole, które 
doskonale wyglądać będą zarówno w nowoczesnych pomieszczeniach, jak i w przestrzeniach tradycyjnych. Żyrandole serii CONO dzięki 
swojej elegancji i uniwersalnemu, typowemu kształtowi można śmiało wykorzystać w każdym pomieszczeniu. Najlepiej zaprezentują 
się w kuchni, którą świetnie oświetlą. Lecz są także świetnym akcentem aranżacyjnym w salonach, na korytarzach, czy w małych prze-
strzeniach pokojów dziecięcych, młodzieżowych i w sypialniach.

The characteristic features of the CONO and ROLLO chandeliers are excellent quality, elegance and style. They are universal chandeliers that will look great both in modern 
rooms and in traditional spaces. Chandeliers of the CONO series due to their elegance and universal, typical shape can be safely used in any room. They look best in the kit-
chen, which they will light well. But they are also a great arrangement accent in living rooms, corridors or in small spaces of children’s rooms, youth rooms and bedrooms.

CONO/ROLLO
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Lampa wisząca | pendant lamp
Rollo 45 SL.0830

  E27, 3 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały | white 

  tkanina, PVC, stal | fabric, PVC, steel
  45/45/110 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Cono 45 SL.0829

  E27, 3 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały | white 

  tkanina, PVC, stal | fabric, PVC, steel
  45/45/110 cm



Naszą propozycją dla wszystkich, którzy na pierwszym miejscu stawiają styl, elegancję i jakość są żyrandole serii REFLEXION. Charak-
teryzują się bardzo ciekawym stopniowym kształtem, który sprawia, że lampy te są nie tylko niebanalnym uzupełnieniem przestrzeni, 
ale mogą również stanowić główny element aranżacyjny. Żyrandole serii REFLEXION najlepiej wyglądają wszędzie tam, gdzie jest dużo 
przestrzeni. Polecamy je do przestrzennych salonów oraz dużych przedpokojów. Stylowe żyrandole serii REFLEXION znakomicie oświe-
tlą duże przestrzenie, jednocześnie nadając im niepowtarzalny charakter.

Our proposal for everyone who puts style, elegance and quality first are chandeliers from the REFLEXION series. They are characterized by a very interesting gradual shape, which 
makes these lamps not only a remarkable complement to space, but can also be the main arrangement element. The REFLEXION chandeliers look best where there is a lot of spa-
ce. We recommend them for spacious living rooms and large hallways. Stylish REFLEXION chandeliers will perfectly illuminate large spaces, while giving them a unique character.

REFLEXION
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Lampa wisząca | pendant lamp
Reflexion 80 SL.0832

 E27, 7 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały | white 
 tkanina, stal | fabric, steel

 80/80/165 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Reflexion 50 SL.0831

 E27, 5 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały | white 
 tkanina, stal | fabric, steel

 50/50/125 cm
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VULCANO

Lampa wisząca | pendant lamp
Vulcano SL.0833

  E27, 7 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały | white 

  tkanina, szkło, stal | fabric, glass, steel
  110/110/20 cm

Eleganckie plafony serii VULCANO świetnie prezentują się na sufitach pomieszczeń, które pragniemy zaaranżować zarówno w stylu 
nowoczesnym, jak i tradycyjnym. To bardzo dobre, nieinwazyjne rozwiązanie zwłaszcza dla tych pomieszczeń, w których brakuje wolnej 
przestrzeni. W związku z tym stylowe plafony serii VULCANO znajdują zastosowanie przede wszystkim w małych kuchniach, w łazien-
kach, a także w pokojach dziecięcych, młodzieżowych oraz w sypialniach. Plafony serii VULCANO to także idealne rozwiązanie na oświe-
tlenie przedpokojów, korytarzy i klatek schodowych.

The elegant plafonds of the VULCANO series look great on the ceilings of the rooms that we want to arrange in both modern and traditional styles. This is a very good, 
non-invasive solution, especially for those rooms that don’t have too much free space. Therefore, stylish plafonds of the VULCANO series are used primarily in small kitchens, 
bathrooms, as well as in children’s rooms, youth rooms and bedrooms. Ceilings of the VULCANO series are also a great solution for hallways, corridors and staircases.

Lampa wisząca | pendant lamp
Vulcano SL.0833

  E27, 7 x max. 60W, 50 Hz, 220V, IP20
 biały | white 

  tkanina, szkło, stal | fabric, glass, steel
  110/110/20 cm

OCEAN GREEN
STALOWA RÓŻNORODNOŚĆ

Ten dział zaskoczy Cię różnorodnością wąskich lamp ze stali, których kształt został zainspirowany rurami. Choć surowa 
stal kojarzy się z loftowym, industrialnym wystrojem, takie zastosowanie nie musi być regułą. W naszych kolekcjach 

znajdziesz również egzemplarze, które świetnie zaprezentują się we wnętrzach w “cieplejszych” stylach.

STEEL VARIETY
This section will surprise you with a variety of narrow steel lamps, whose shape was inspired by pipes. Although raw steel is associated with 
loft and industrial design, it does not have to be the rule. In our collections, you will also find pieces that will look great in “warmer” interiors.



PENNE
Kolekcja lamp Penne swoim kształtem nawiązuje do jednego z najpopularniejszych makaronów. Są idealną propozycją dla miłośników mini-
malistycznego designu. Przez wzgląd na specyficzną budowę klosza, dają one niezwykłe wrażenia świetlne.  
Te nowoczesne lampy najkorzystniej wyglądają w kompozycjach złożonych z kilku egzemplarzy. Dzięki tak stworzonej aranżacji, oblicze wnętrza 
nabierze jedynego w swoim rodzaju charakteru, godnego najlepszych magazynów wnętrzarskich.

Penne collection with its shape refers to one of the most popular pasta. They are ideal for lovers of minimalist design. Due to the specific design of the body, they give an extraor-
dinary light experience. These modern lamps look most attractive in compositions composed of several units. Thanks to this arrangement, the interior will be unique in character, 
worthy of the best interior design magazines.
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Kinkiet | wall lamp
Penne 30   SL.0108

G9, 1 x 40W, 50Hz, 220

 biały | white  

 aluminium  
 10/12/30 cm

Kinkiet | wall lamp
Penne 20   SL.0107

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

 biały | white  

 aluminium  
 10/12/30 cm

Kinkiet | wall lamp
Penne 20   SL.0113

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

 czarny | black   

 aluminium

 10/12/20 cm

Kinkiet | wall lamp
Penne 30   SL.0114

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

 czarny | black   

 aluminium

 10/12/30 cm





LAGOS

Surowa stal ma wyjątkowy urok i dlatego też stała się inspiracją do stworzenia unikatowej 
kolekcji Lagos. Znaleźć można w niej nowoczesne kinkiety i lampy wiszące, których forma  
i wykorzystany materiał pięknie podkreślą oryginalny klimat industrialnych, loftowych i mo-
dernistycznych aranżacji. Oprawy w formie wąskich cylindrów nadają tym produktom wy-
jątkowego charakteru, który doceniają głównie odbiorcy poszukujący niebanalnego i bardzo 
efektownego oświetlenia w domu. Lampy i kinkiety Lagos to świetna propozycja do salonu, 
sypialni lub gustownie urządzonego holu.

Raw steel has a unique charm and therefore has become an inspiration to create a unique collection Lagos. 
There are modern suspension and wall lamps here, whose form and material beautifully accentuate the origi-
nal atmosphere of industrial, loft and modernist arrangements. Narrow cylindrical shades give these products 
a unique character, which is appreciated mainly by consumers looking for original and very effective lighting 
solutions at home. Lagos suspension and wall lamps are a great suggestion for the living room, the bedroom 
or the tastefully decorated lobby.

Plafon | Ceiling lamp
Lagos  SL.0435

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

 biały | white   

 stal | steel

  6/6/30 cm
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Kinkiet | wall lamp
Lagos 2   SL.0326 

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

 biały | white   
  stal | steel

  6/8/30 cm

Lampa wisząca | pending lamp
Lagos 2   SL.0324

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

 biały | white  
  stal | steel

  30/8/130 cm

Lampa wisząca | pending lamp
Lagos 1   SL.0323

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

 biały | white   
  stal | steel

  8/8/130 cm

Lampa wisząca | pending lamp
Lagos 3   SL.0325

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

 biały | white  
  stal | steel

  45/8/130 cm
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Plafon | Ceiling lamp
Lagos   SL.0436

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

 czarny | black  

 stal | steel

 6/6/30

Lampa wisząca | pending lamp
Lagos 3   SL.0329

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

 czarny | black  

 stal | steel

 45/8/130 cm

Lampa wisząca | pending lamp
Lagos 2   SL.0328

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

 czarny | black  

 stal | steel

 30/8/130 cm

Lampa wisząca | pending lamp
Lagos 1   SL.0327

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

 czarny | black  

 stal | steel

 8/8/130 cm

Kinkiet | wall lamp
Lagos 2   SL.0330

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

 czarny | black  

 stal | steel

 6/8/30 cm



Lampa wisząca
| pending lamp
Loopez 1  SL.0940

  GU10, 1 x 40W, 50Hz, 220V, IP2

 czarny/chrom | black/chrome  

 stal | steel

  8/8/129 cm

Plafon  
| Ceiling lamp
Loopez   SL.0939

  GU10, 1 x 40W, 50Hz, 220V, IP2

 czarny/chrom | black/chrome  

 stal | steel

  6/6/30 cm

LOOPEZ

Mniej znaczy więcej, a kolekcja LOOPEZ jest tego najlepszym 
dowodem. Tu klasyczna elegancja spotyka się z nowoczesnym 
minimalizmem. Matowa czerń kontrastuje z połyskiem chromu, 
miedzi lub złota. Jak najlepsza biżuteria, lampy LOOPEZ  pod-
kreślają piękno Twojego domu, rzucając światło dokładnie tam, 
gdzie trzeba. 
 
Less is more, and our LOOPEZ collection is the best proof. Here classic elegan-
ce meets modern minimalism. Matte black stands in contrast to the shine of 
chrome, copper, or gold. Like the finest jewellery, our LOOPEZ lamps enhance 
the beauty of your home, casting light exactly where it is needed. 
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Lampa wisząca
| pending lamp
Loopez 3L   SL.0942

  GU10, 3 x 40W, 50Hz, 220V, IP2

 czarny/chrom | black/chrome  

 stal | steel

  45/8/129 cm

Kinkiet  
| wall lamp
Loopez   SL.0938

  GU10, 2 x 40W, 50Hz, 220V, IP2

 czarny/chrom | black/chrome  

 stal | steel

  6/8/30 cm

Lampa wisząca
| pending lamp
Loopez 3P   SL.0943

  GU10, 3 x 40W, 50Hz, 220V, IP2

 czarny/chrom | black/chrome  

 stal | steel

  20/20/129 cm  

Lampa wisząca
| pending lamp
Loopez 2   SL.0941

  GU10, 2 x 40W, 50Hz, 220V, IP2

 czarny/chrom | black/chrome  

 stal | steel

  30/8/129 cm



Lampa wisząca
| pending lamp
Loopez 3L   SL.0948

GU10, 3 x 40W, 50Hz, 220V, IP2

 czarny/miedź | black/copper

 stal | steel

 45/8/129 cm

Lampa wisząca
| pending lamp
Loopez 1  SL.0946

GU10, 1 x 40W, 50Hz, 220V, IP2

 czarny/miedź | black/copper

 stal | steel

 8/8/129 cm

Plafon  
| Ceiling lamp
Loopez   SL.0945

GU10, 1 x 40W, 50Hz, 220V, IP2

 czarny/miedź | black/copper  

 stal | steel

 6/6/30 cm

Lampa wisząca
| pending lamp
Loopez 2   SL.0947

GU10, 2 x 40W, 50Hz, 220V, IP2

 czarny/miedź | black/copper  

 stal | steel

 30/8/129 cm
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Kinkiet  
| wall lamp
Loopez   SL.0944

GU10, 2 x 40W, 50Hz, 220V, IP2

 czarny/miedź | black/copper  

 stal | steel

 6/8/30 cm

Lampa wisząca
| pending lamp
Loopez 3P   SL.0949

GU10, 3 x 40W, 50Hz, 220V, IP2

 czarny/miedź | black/copper 

 stal | steel

 20/20/129 cm  



Lampa wisząca
| pending lamp
Loopez 1  SL.0952

  GU10, 1 x 40W, 50Hz, 220V, IP2

 czarny/złoty | black/gold

 stal | steel

  8/8/129 cm

Plafon  
| Ceiling lamp
Loopez   SL.0951

  GU10, 1 x 40W, 50Hz, 220V, IP2

 czarny/złoty| black/gold 

 stal | steel

  6/6/30 cm
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Lampa wisząca
| pending lamp
Loopez 3L   SL.0954

  GU10, 3 x 40W, 50Hz, 220V, IP2

 czarny/złoty | black/gold

 stal | steel

  45/8/129 cm

Kinkiet  
| wall lamp
Loopez   SL.0950

  GU10,2 x 40W, 50Hz, 220V, IP2

 czarny/złoty | black/gold

 stal | steel

  6/8/30 cm

Lampa wisząca
| pending lamp
Loopez 3P   SL.0955

  GU10, 3 x 40W, 50Hz, 220V, IP2

 czarny/złoty| black/gold 

 stal | steel

  20/20/129cm

Lampa wisząca
| pending lamp
Loopez 2   SL.0953

  GU10, 2 x 40W, 50Hz, 220V, IP2

 czarny/złoty| black/gold 

 stal | steel

  30/8/129 cm



MOZAICA
Połączenie dwóch kolorów i materiałów na jednej lampie?  
To może zadziałać! Szczególnie jeśli, tak jak w przypadku lam-
py wiszącej MOZAICA, jest prosta w formie. Może oświetlać 
zarówno mniejsze, jak i większe pomieszczenia. Sprawdzi się 
szczególnie dobrze w przypadku salonu, któremu nada wy-
jątkowego, niepowtarzalnego charakteru i będzie stanowić 
jego niewątpliwą ozdobę. Jednak w kuchni, sypialni czy jadalni 
również znajdzie swoje miejsce i będzie cieszyć oko zarówno za 
dnia, jak i wieczorem. 

A combination of two colors and materials on one lamp? This could work! Espe-
cially if, as in the case of a MOZAICA pendant lamp, it is simple in form. It can il-
luminate both smaller and larger rooms. It will work particularly well in the case 
of the salon, which will give it a unique, unique character and will constitute its 
undoubted decoration. However, the kitchen, bedroom or dining room will also 
find its place and will enjoy the eye both during the day and in the evening.

Lampa wisząca | pending lamp
Mozaica 1   SL.0885

  G9, 1 x 40W, 50Hz, 220V, IP20

 czarny/chrom | black/chrome 

 stal | steel

  8/8/110 cm

Lampa wisząca| pending lamp
Mozaica 3P   SL.0887

  G9, 3 x 40W, 50Hz, 220V, IP20

 czarny/chrom | black/chrome    

 stal | steel

  20/20/110 cm

Lampa wisząca | pending lamp
Mozaica 3L   SL.0886

  G9, 3 x 40W, 50Hz, 220V, IP20

 czarny/chrom | black/chrome 

 stal | steel

  30/8/110 cm
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Lampa wisząca | pending lamp
Mozaica 1   SL.0888

  G9, 1 x 40W, 50Hz, 220V, IP20

 czarny/miedziany | black/copper

 stal | steel

  8/8/110 cm

Lampa wisząca| pending lamp
Mozaica 3P   SL.0890

  G9, 3 x 40W, 50Hz, 220V, IP20

 czarny/miedziany | black/copper

 stal | steel

  20/20/110 cm

Lampa wisząca | pending lamp
Mozaica 3L   SL.0889

  G9, 3 x 40W, 50Hz, 220V, IP20

 czarny/miedź | black/copper  

 stal | steel

  30/8/110 cm

122



Lampa wisząca | pending lamp
Mozaica 1   SL.0891

G9, 1 x 40W, 50Hz, 220V, IP20

 czarny/złoty| black/gold 

 stal | steel

 8/8/110 cm

Lampa wisząca | pending lamp
Mozaica 3P   SL.0893

G9, 3 x 40W, 50Hz, 220V, IP20

 czarny/złoty| black/gold  

 stal | steel

 20/20/110 cm

Lampa wisząca | pending lamp
Mozaica 3L   SL.0892

G9, 3 x 40W, 50Hz, 220V, IP20

 czarny/złoty| black/gold 

 stal | steel

 30/8/110 cm
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PASTELO
Wisząca lampa doskonale wpisuje się we współczesne tren-
dy projektowania wnętrz. Łączy ona klasykę z nowoczesno-
ścią, nawiązując kształtem do tradycyjnej świecy, ale dając 
światło za pośrednictwem żarówki G9. Idealnie sprawdzi 
się w niedużej odległości nad stołem. Ze względu na nie-
wielkie rozmiary nie będzie bowiem przeszkadzać podczas 
rozmów lub spożywania posiłków. Biały kolor dodatkowo 
potęguje efekt rozświetlenia pomieszczenia oraz nie zabu-
rza reszty jego aranżacji.

Pendant lamp fits perfectly into contemporary trends in interior design. It com-
bines classic with modernity, referring in shape to a traditional candle, but giving 
light through a G9 bulb. It will be ideal at a short distance above the table. Due 
to its small size, it will not disturb your conversations or meals. The white colour 
additionally intensifies the lighting effect of the room and does not disturb the 
rest of its arrangement.
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Lampa wisząca  
| pendant lamp
Pastelo 1   SL.0465

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

 biały | white   

 stal | steel

 8/8/max. 100 cm

Lampa wisząca  
| pendant lamp
Pastelo 3L   SL.0466

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

 biały | white   

 stal | steel

 8/30/max. 100 cm

Lampa wisząca  
| pendant lamp
Pastelo 3P   SL.0467

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

 biały | white   

 stal | steel

 20/20/max. 100 cm

Lampa wisząca  
| pendant lamp
Pastelo 5   SL.0468

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

 biały | white   

 stal | steel

 8/45/max. 100 cm
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Lampa wisząca  
| pendant lamp
Pastelo 1   SL.0469

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

 czarny | black   

 stal | steel

  8/8/max. 100 cm

Lampa wisząca  
| pendant lamp
Pastelo 3L   SL.0470

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

 czarny | black   

 stal | steel

  8/30/max. 100 cm

Lampa wisząca  
| pendant lamp
Pastelo 3P   SL.0471

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

 czarny | black   

 stal | steel

  20/20/max. 100 cm

Lampa wisząca  
| pendant lamp
Pastelo 5   SL.0472

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

 czarny | black   

 stal | steel

  8/45/max. 100 cm

Lampa wisząca  
| pendant lamp
Pastelo 5   SL.0472

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

 czarny | black   

 stal | steel

  8/45/max. 100 cm



SHIRAZ

Lampa wisząca | pendant lamp
Shiraz   SL.0851

GU10/G9 1 x 40W, 50Hz, 220V, IP20

 biały | white

 metal/aluminium | metal/aluminium

 10/10/151 cm

Jeśli szukasz oryginalnego oświetlenia do swojego domu lub 
mieszkania - lampa wisząca serii SHIRAZ w białym kolorze jest 
idealnym rozwiązaniem. Niebanalny kształt podwójnej tuby, nało-
żonej jedna na drugą, to prostota i nowoczesny design połączonej 
w jedną, spójną całość. Lampa wisząca SHIRAZ sprawdzi się świet-
nie w niemalże każdym pomieszczeniu - w salonie nad kanapą, 
w jadalni nad stołem lub w kuchni nad blatem. Gdziekolwiek jej 
nie umieścisz, będzie świetnym zwieńczeniem oraz metaforyczną 
kropką nad i.

If you are looking for original lighting for your home or apartment - the SHIRAZ series 
pendant lamp in white color is perfect for such purposes. The unique shape of the 
double tube put one into the other is simplicity and modern design combined into one 
coherent entity. The SHIRAZ pendant lamp will work well in almost any room - in the 
living room above the sofa, in the dining room above the table or in the kitchen above 
the counter. Wherever you put it, it will be a great tip and final touch.
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DEEP SPACE
SZTUKA PROSTOTY

Deep Space cechuje oszczędność formy i bogactwo treści. Proste wzornictwo oraz regularne kształty inspirowane  
geometrycznymi bryłami to propozycja oświetlenia do nowoczesnych, eleganckich wnętrz. Trwałe klosze z aluminium 

w różnych opcjach kolorystycznych zadowolą każdego, kto poszukuje stylowego designu.

THE ART OF SIMPLICITY 
Deep Space is characterised by the modesty of form and richness of content. Simple design and regular forms inspired by geometric 
shapes make up the perfect lighting for modern, elegant interiors. Durable aluminum lamp shades in various colour options will satisfy 

anyone looking for stylish design. 



Kolekcja nowoczesnych lamp Orbis, których cechą charak-
terystyczną są stylowe klosze o cylindrycznym kształcie. W 
ofercie dostępne są zarówno modele sufitowe, jak i ścien-
ne - wszystkie w kilku wariantach kolorystycznych (m.in. 
czarnym, szarym lub białym). Tak minimalistyczne lampy 
będą genialnym uzupełnieniem nowoczesnych wnętrz 
pełnych prostych, a jednocześnie efektywnych elementów. 
Sprawdzą się w salonach, przedpokojach, sypialniach oraz 
pokojach dziecięcych.

Collection of modern Orbis lamps, characterized by stylish cylindrical 
shaped shades. Both ceiling and wall models are available - all in diffe-
rent color variants (black, gray or white). Such minimalistic lamps will be 
a brilliant complement to modern interiors full of simple yet effective 
elements. They will work in salons, anterooms, bedrooms and children’s 
rooms.

ORBISORBIS
Plafon | ceiling lamp
Orbis 1   SL.0016

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

 czarny | black   

 aluminium

 10/10/10 cm
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Plafon | ceiling lamp
Orbis 1   SL.0018

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

 szary | grey   

 aluminium

 10/10/10 cm

Plafon | ceiling lamp
Orbis 1   SL.0021

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

 biały | white   

 aluminium

 10/10/10 cm



Plafon | ceiling lamp
Orbis 2   SL.0054

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

 czarny | black   

 aluminium

  26/10/12 cm

Plafon | ceiling lamp
Orbis 2   SL.0056

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

 biały | white   

 aluminium

  26/10/12 cm

Plafon | ceiling lamp
Orbis 2   SL.0055

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

 szary | grey   

 aluminium

  26/10/12 cm
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Kinkiet | wall lamp
Orbis 1   SL.0049

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

 szary | grey   

 aluminium

 10/10/12 cm

Kinkiet | wall lamp
Orbis 1   SL.0050

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

 biały | white   

 aluminium

 10/10/12 cm

Kinkiet | wall lamp
Orbis 1   SL.0048

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

 czarny | black   

 aluminium

 10/10/12 cm
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Kinkiet | wall lamp
Orbis 2   SL.0661

G9, 2 x 40W, 50Hz, 220V

 szary | grey  

 aluminium

 28/12/12 cm

Kinkiet | wall lamp
Orbis 2   SL.0659

G9, 2 x 40W, 50Hz, 220V

 biały | white   

 aluminium

 28/12/12 cm

Kinkiet | wall lamp
Orbis 2   SL.0660

G9, 2 x 40W, 50Hz, 220V

 czarny | black  

 aluminium

 28/12/12 cm
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Lampa wisząca | pendant lamp
Orbis 1   SL.0052

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

 szary | grey   

 aluminium

 10/10/max. 110 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Orbis 1   SL.0053

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

 biały | white

 aluminium

 10/10/max. 110 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Orbis 1   SL.0051

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

 czarny | black 

 aluminium

 10/10/max. 110 cm

14
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QUAD
Kolekcja Quad oferuje szeroką gamę lamp - wiszące, kin-
kiety, sufitowe - w różnych kolorach. Jest to wielką zale-
tą, zwłaszcza dla tych osób, które pragną urządzić swoje 
mieszkanie w jednolity sposób. Nie oznacza to jednak, 
że wszystkie lampy muszą być tej samej barwy. Dryfując 
między różnymi wariantami kolorystycznymi z tej samej 
kolekcji można uzyskać niezmiernie ciekawą aranżację 
oświetleniową. Nowoczesne lampy Quad to po prostu 
kwintesencja dobrego stylu.

The Quad Collection offers a wide range of lamps - hanging, wall, ceiling  
- in different colors. This is a great advantage, especially for those who
want to organize their apartment in a uniform way. This does not mean,
however, that all lamps must be of the same color. By drifting be-
tween different color variants from the same collection you can get an
extremely interesting arrangement of lighting. Modern Quad lamps are
simply the essence of good style.

QUAD
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Plafon | ceiling lamp
Quad 1   SL.0022

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

 czarny | black   

 aluminium | aluminum

 10/10/10 cm

Plafon | ceiling lamp
Quad 1   SL.0027

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

 biały | white   

 aluminium | aluminum

 10/10/10 cm

Plafon | ceiling lamp
Quad 1   SL.0024

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

 szary | grey  

 aluminium | aluminum

 10/10/10 cm



Plafon | ceiling lamp
Quad  Maxi   SL.0382

GU-10, 2 x 40W, 50Hz, 220V

 szary | grey  

 aluminium | aluminum

 20/10/10 cm
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Plafon | ceiling lamp
Quad Maxi   SL.0381

GU-10, 2 x 40W, 50Hz, 220V

 czarny | black   

 aluminium | aluminum

 20/10/10 cm

Plafon | ceiling lamp
Quad Maxi  SL.0380

GU-10, 2 x 40W, 50Hz, 220V

 biały | white   

 aluminium | aluminum

 20/10/10 cm



Plafon | ceiling lamp
Quad 2   SL.0064

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

 szary | grey   

 aluminium | aluminum

 26/10/12 cm

Plafon | ceiling lamp
Quad 2   SL.0065

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

 biały | white   

 aluminium | aluminum

 26/10/12 cm

Plafon | ceiling lamp

Quad 2   SL.0063

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

 czarny | black   

 aluminium | aluminum

 26/10/12 cm

15
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Kinkiet | wall lamp
Quad 1   SL.0059

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

 biały | white   

 aluminium | aluminum

 10/10/12 cm
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Kinkiet | wall lamp
Quad 1   SL.0057

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

 czarny | black  

 aluminium | aluminum

 10/10/12 cm

Kinkiet | wall lamp
Quad 1   SL.0058

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

 szary | grey   

 aluminium | aluminum

 10/10/12 cm



Kinkiet | wall lamp
Quad  Maxi   SL.0526

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

 szary | grey  

 aluminium | aluminum

  20/12/10 cm
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Kinkiet | wall lamp
Quad Maxi  SL.0525

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

 biały | white   

 aluminium | aluminum

  20/12/10 cm

Kinkiet | wall lamp
Quad Maxi   SL.0527

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

 czarny | black   

 aluminium | aluminum

  20/12/10 cm



Kinkiet | wall lamp
Quad 2  SL.0658

G9, 2 x 40W, 50Hz, 220V

 szary | grey   

 aluminium | aluminum

 26/12/12 cm

Kinkiet | wall lamp
Quad 2  SL.0656

G9, 2 x 40W, 50Hz, 220V

 biały | white   

 aluminium | aluminum

 26/12/12 cm

Kinkiet | wall lamp
Quad 2  SL.0657

G9, 2 x 40W, 50Hz, 220V

 czarny | black   

 aluminium | aluminum

 26/12/12 cm
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Lampa wisząca | pendant lamp
Quad 1   SL.0062

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

 biały | white   

 aluminium | aluminum

 10/10/max. 110 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Quad 1   SL.0060

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

 czarny | black   

 aluminium | aluminum

 10/10/max. 110 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Quad 1   SL.0061

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

 szary | grey   

 aluminium | aluminum

 10/10/max. 110 cm



Stylowe lampy pochodzące z kolekcji Lobo, zachwycają oszczędnym wzor-
nictwem oraz niesamowitymi, pobudzającymi wyobraźnie efektami optycz-
nymi, powstającymi po włączeniu światła. Klosze wykonane z aluminium 
są ponadprzeciętnie solidne. Lampy Lobo dostępne są w różnych opcjach 
kolorystycznych, co ułatwia dobranie odpowiedniego wariantu  do danego 
pomieszczenia. Zarówno jakość wykonania, jak również wyrafinowany desi-
gn sprawią, że lampy zadowolą nawet najbardziej wymagających klientów.

Stylish lamps from the Lobo collection impress with a minimalist design and amazing, visually 
stimulating effects once they are switched on.  Aluminum shades are definetely solid-looking.  
Lobo lamps are available in different color options, which makes it easy to choose the right 
option for a given room.  Both the quality of workmanship and refined design will make these 
lamps satisfy even the most demanding customers.

LOBO
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Plafon | ceiling lamp
Lobo   SL.0208

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

 szary | grey   

 aluminium | aluminum

 10/10/10 cm

Plafon | ceiling lamp
Lobo   SL.0207

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

 czarny | black   

 aluminium | aluminum

 10/10/10 cm

Plafon | ceiling lamp
Lobo   SL.0209

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

 biały | white   

 aluminium | aluminum

 10/10/10 cm



Plafon | ceiling lamp
Lobo MAXI   SL.0383

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

 biały | white   

 aluminium | aluminum

 20/10/10 cm

Plafon | ceiling lamp
Lobo MAXI   SL.0385

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

 szary | grey  

 aluminium | aluminum

 20/10/10 cm

Plafon | ceiling lamp
Lobo MAXI   SL.0384

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

 czarny | black   

 aluminium | aluminum

 20/10/10 cm
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Kinkiet | wall lamp
Lobo   SL.0205

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

 szary | grey   

 aluminium | aluminum

 10/10/12 cm

Kinkiet | wall lamp
Lobo   SL.0206

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

 biały | white   

 aluminium | aluminum

 10/10/12 cm

Kinkiet | wall lamp
Lobo   SL.0204

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

 czarny | black   

 aluminium | aluminum

 10/10/12 cm
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Kinkiet | wall lamp
Lobo Maxi   SL.0528

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

 biały | white   

 aluminium | aluminum

 20/12/10 cm

Kinkiet | wall lamp
Lobo Maxi   SL.0529

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

 szary | grey  

 aluminium | aluminum

 20/12/10 cm

Kinkiet | wall lamp
Lobo Maxi   SL.0530

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

 czarny | black   

 aluminium | aluminum

 20/12/10 cm
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