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PIXAR
Seria lamp typu PIXAR stanowi zaskakujące połączenie wizualne, w którym klasyka i prostota łaczy się z elementami futurystycznymi. 
Ten ciekawy wygląd wzbogaci i rozświetli niejedną łazienkę, korytarz, biuro. 

A series of PIXAR lamps is an amazing visual combination, in which the classics and simplicity are combined with futuristic elements. This interesting appearance will 
decorate and illuminate more than one bathroom, corridor, office.
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Plafon | ceiling lamp
Pixar   SL.0400

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

 czarny | black 

 aluminium | aluminum

  10/10/10 cm 

Plafon | ceiling lamp
Pixar   SL.0398

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

 biały | white 

 aluminium | aluminum

  10/10/10 cm 

Plafon | ceiling lamp
Pixar   SL.0399

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

 szary | grey 

 aluminium | aluminum

  10/10/10 cm 
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Kinkiet | wall lamp
Pixar   SL.0397

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

 czarny | black 

 aluminium | aluminum

  12/10/10 cm 

Kinkiet | wall lamp
Pixar   SL.0395

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

 biały | white 

 aluminium | aluminum

  12/10/10 cm

Kinkiet | wall lamp
Pixar   SL.0396

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

 szary | grey 

 aluminium | aluminum

  12/10/10 cm



Nowoczesne lampy INEZ to kwintesencja minimalistycznego stylu i niezwykle ciekawa ozdoba. Ścienne kinkiety z tej se-
rii posiadają wyjątkowo piękne oprawy w formie odkrytych od dołu i góry cylindrów. Taka konstrukcja pozwoliła stworzyć 
oświetlenie, które tworzy efektowną iluminację i podkreśla nowoczesny charakter wnętrza. Kilka stonowanych wersji kolory-
stycznych pozwoli dopasować lampę do konkretnego wystroju pomieszczeń. Idealna propozycja dla miłośników minimali-
zmu i awangardowego wyposażenia domu. 

Modern Inez lamps are the quintessential of minimalist style and unusually interesting decoration. This series have exceptionally beautiful cylindrical 
luminaires open at the bottom and the top. Such a design allows to have the illumination which creates an attractive lighting and emphasizes the 
modern character of the interior. Several toned down color versions will match the lamp to a specific room layout. Ideal for lovers of minimalism and 
avant-garde home furnishings.

INEZ
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Plafon | ceiling lamp
Inez   SL.0357

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

 szary | grey

 aluminium | aluminum

  10/10/10 cm

Plafon | ceiling lamp
Inez   SL.0356

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

 czarny | black

 aluminium | aluminum

  10/10/10 cm

Plafon | ceiling lamp
Inez   SL.0355

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

 biały | white

 aluminium | aluminum

  10/10/10 cm
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Kinkiet | wall lamp
Inez   SL.0354

  G9 1 x 40W, 50Hz, 220V

 szary | grey 

 aluminium | aluminum

  10/10/12 cm

Kinkiet | wall lamp
Inez   SL.0353

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

 czarny | black

 aluminium | aluminum

  10/10/12 cm

Kinkiet | wall lamp
Inez   SL.0352

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

 biały | white

 aluminium | aluminum

  10/10/12 cm



Ten nieduży, ale jednocześnie efektowny kinkiet doskonale wpisuje się w charakter najróżniejszych aranżacji. Ponieważ jest utrzymany 
w białym, czarnym i szarym kolorze, z łatwością można go dopasować do różnych mebli lub tapet. Lampa wyróżnia się małymi gaba-
rytami, więc jest dobrym wyborem w roli dodatkowego źródła światła. Warto zamontować kinkiet w korytarzu, małej sypialni lub poko-
iku dziecka. Światło emitowane przez lampę na pewno okaże się wystarczające do oświetlenia niedużej przestrzeni.

This small, but also effective wall sconce suit perfectly many different arrangements. Appearing in white, black or grey color, which gives the possibility for easy 
suiting to furniture and wallpapers. Lamp stands out with small construction, so it’s a great choice for an additional light source. Wall lamp is worth mounting in the 
corridor, small bedroom, and children’s room. The light emitted, for sure, will be enough for a small space.

BLOCCO
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Kinkiet | wall lamp
Blocco   SL.0477

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

 biały | white   

 aluminium | aluminum

  20/10/12 cm

Kinkiet | wall lamp
Blocco   SL.0479

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

 szary | grey   

 aluminium | aluminum

  20/10/12 cm

Kinkiet | wall lamp
Blocco   SL.0478

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

 czarny | black   

 aluminium | aluminum

  20/10/12 cm
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LORETO

Stylowe kinkiety pochodzące z kolekcji Loreto, zachwycają oszczęd-
nym wzornictwem oraz niesamowitymi, pobudzającymi wyobraźnie 
efektami optycznymi, powstającymi po włączeniu światła. Kinkiety 
Loreto dostępne są w różnych opcjach kolorystycznych, co ułatwia do-
branie odpowiedniego wariantu do danego pomieszczenia. Zarówno 
jakość wykonania, jak również wyrafinowany design sprawią, że lampy 
zadowolą nawet najbardziej wymagających klientów.

Stylish wall lamps from Loreto collection enchant you with a sleek design and amazing, 
visually stimulating effects created by switching on the light.  Loreto lamps are available 
in different color options, making it easy to choose the right option for your room.  Both 
the quality of workmanship and refined design will make the lamps satisfy even the 
most demanding customers.
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Kinkiet | wall lamp
Loreto   SL.0203

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

 biały | white   

 aluminium, szkło | aluminium, glass

  10/30/12 cm

Kinkiet | wall lamp
Loreto   SL.0202

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

 szary | grey

 aluminium, szkło | aluminium, glass

  10/30/12 cm

Kinkiet | wall lamp
Loreto   SL.0201

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

 czarny | black   

 aluminium, szkło | aluminium, glass

  10/30/12 cm



LIMA/
RICO/
VICI
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Kinkiet | wall lamp
Vici  SL.0211

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

 biały | white   

 szkło | glass

  10/10/12 cm

Kinkiet | wall lamp
Lima   SL.0301

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

 biały | white      

 szkło | glass

  10/30/12 cm

Kinkiet | wall lamp
Rico   SL.0212

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

 biały | white   

 szkło | glass

  10/10/12 cm



ORBIS/QUAD

Kinkiet | wall lamp
Quad 1  SL.0565

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

 antracyt | anthracite   

 aluminium

  12/10/10 cm

Plafon | ceiling lamp
Quad 1  SL.0567

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

 antracyt | anthracite   

 aluminium

  10/10/10 cm

Kinkiet | wall lamp
Orbis 1   SL.0566

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

 antracyt | anthracite  

 aluminium

  12/10/10 cm

 

Plafon l ceiling lamp
Orbis 1   SL.0568

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

 antracyt | anthracite  

 aluminium 
  12/10/10 cm
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TIUBE
Seria TIUBE cechuje się klasyczną i prostą stylistyką,dzięki czemu świetnie spraw-
dzi się w pomieszczeniach z minimalistycznym wykończeniem. Polecamy ją 
przede wszystkim do oświetlania miejsc urządzonych w stylu skandynawskim.

TIUBE series is characterized by a classic and simple design, so it is perfect in rooms with a minimalist 
design. We recommend it primarily for lighting places decorated in Scandinavian style.
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Plafon | ceiling lamp
Tiube   SL.0695

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

 biały | white 

 aluminium

  12/12/11 cm

Plafon | ceiling lamp
Tiube   SL.0696

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

 szary | grey 

 aluminium

  12/12/11 cm

Plafon | ceiling lamp
Tiube   SL.0697

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

 czarny | black 

 aluminium

  12/12/11 cm



BLAKE
Charakter tej serii lamp można bez wątpienia nazwać klasycznym. Będą pasowały 
do większości pomieszczeń. Trzy wersje kolorystyczne pozwalają doskonale dopa-
sować lampę do wnętrza, które ma oświetlać.

The character of this series of lamps can be called classic without any doubts. They are suitable for 
most spaces. Three color options allow you to match the lamp to the interior in a perfect way.
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Plafon I ceiling lamp
Blake  SL.0699

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

 szary | grey   

 aluminium | aluminum

  12/12/11 cm

Plafon I ceiling lamp
Blake  SL.0698

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

 biały | white   

 aluminium | aluminum

  12/12/11 cm

Plafon I ceiling lamp
Blake  SL.0700

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

 czarny | black 

 aluminium | aluminum

  12/12/11 cm



LUCA
Kinkiety z serii LUCA będą genialnym uzupełnieniem stylowych i eleganckich 
aranżacji wnętrz. Ich kwadratowy kształt efektownie prezentuje się na ścianach 
salonów, jak i gabinetów. Dodatkowym atutem jest możliwość montażu na 
zewnątrz budynków.

Wall lamps from the LUCA series will be a wonderful addition to the stylish and elegant interiors. 
Their square shape looks impressive on the walls of the living rooms and offices. An additional 
advantage is the possibility of installation W the buildings.

188
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Kinkiet | wall lamp
Luca  SL.0544

  LED, 6W, 3000K, 50Hz, 220V, IP54, 
       w zestawie | included

 biały | white   

 aluminium | aluminum

 10/10/10 cm

Kinkiet | wall lamp
Luca  SL.0545

  LED, 6W, 3000K, 50Hz, 220V, IP54, 
       w zestawie | included

 czarny | black  
  aluminium | aluminum

  10/10/10 cm

BLUE SAPPHIRE
PEŁNA BLASKU AWANGARDA

W Blue Sapphire znajdziesz projekty, które rozbudzają wnętrzarskie zmysły. Oryginalne, stylowe lampy przykuwają 
spojrzenia nie tylko blaskiem, ale także kształtem: od minimalistycznych po bogate, dekoracyjne formy. 

GLAMOROUS AVANT-GARDE
At Blue Sapphire, you will find fixtures that will get your design senses tingling. Original, stylish lamps catch the eye not only with their glow, 

but also with their shape: from minimalist to rich, decorative forms. 



FLAVIO
Tradycyjne wiszące lampy odchodzą już do lamusa - czas teraz postawić na coś bardziej 
wyszukanego i nowoczesnego. Lampa wisząca serii FLAVIO swoim kształtem przypo-
mina tę tradycyjną w formie kapelusza. Jednak rondo tej lampy zostało wyprostowa-
ne, dzięki czemu zyskała ona wyjątkowego charakteru. Żarówka, która jest całkowicie 
odkryta, dodaje oryginalności. Ponadto sprawia, że światło rozchodzi się równomiernie 
po całym pomieszczeniu i wspaniale je doświetla. Lampa wisząca FLAVIO sprawdzi się 
w każdym pokoju i doda mu nieziemskiego wyglądu.

The traditional pendant lamps are going away - now it’s time to bet on something more so-phisticated and 
modern. The FLAVIO series pendant lamp resembles the traditional one in the form of a hat. However, the 
rondo of this lamp has been straightened, which gives it a unique character. A bulb that is completely expo-
sed adds originality to the lamp. In addition, it makes light spread evenly throughout the room and illumina-
tes it wonderfully. FLAVIO’s pendant lamp will work in every room of your house or apartment and will give it 
an uncanny look.
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Lampa wisząca | pendant lamp
Flavio   SL.0852

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

 biały | white  

 stal | steel

  40/40/120 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Flavio   SL.0853

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

 czarny | black  

 stal | steel

  40/40/120 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Flavio   SL.0854

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

 inox | inox  

 stal | steel

  40/40/120 cm



MONO
Minimalistyczny, nowoczesny kształt lamp Mono zachwyci każdego. Nawet miłośnicy raczej trady-
cyjnego stylu nie pozostaną obojętni – i słusznie, gdyż lampy te efektownie i gustownie prezento-
wać się będą także zestawione z klasycznymi elementami wystroju wnętrz. Dostępne w różnych 
wariantach kolorów i wielkości, które można ze sobą zestawiać w razie potrzeby w dowolnych 
kombinacjach, designerskie lampy sufitowe wyróżniające się wyrafinowanym, minimalistycznym 
stylem dodadzą charakteru wnętrzom.

The minimalist, modern shape of Mono lamps will delight everyone. Even lovers of a rather traditional style will not be in-
different - and rightly so, because these lamps are very attractive and tastefully presented with classic elements of interior 
design. Available in a variety of colors and sizes that can be matched to your needs in any combination, designer ceiling 
lights with a refined, minimalist style add to the character of the interiors.

MONO

Plafon | ceiling lamp
Mono 1   SL.0066

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

 biały, czarny | white, black   

 stal | steel

   14/14/11 cm

Plafon | ceiling lamp
Mono 2   SL.0067

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

 biały, czarny | white, black   

 stal | steel

  24/14/11 cm

Plafon | ceiling lamp
Mono 3   SL.0068

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

 biały, czarny | white, black   

 stal | steel

  34/14/11 cm

Plafon | ceiling lamp
Mono 4   SL.0069

  GU10, 4 x 40W, 50Hz, 220V

 biały, czarny | white, black   

 stal | steel

  24/24/11 cm
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Plafon | ceiling lamp
Mono 2   SL.0071

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

 czarny, biały | black, white   

 stal | steel

  24/14/11 cm

Plafon | ceiling lamp
Mono 3   SL.0072

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

 czarny, biały | black, white   

 stal | steel

  34/14/11 cm

Plafon | ceiling lamp
Mono 4   SL.0073

  GU10, 4 x 40W, 50Hz, 220V

 czarny, biały | black, white   

 stal | steel

  24/24/11 cm

Plafon | ceiling lamp
Mono 1   SL.0070

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

 czarny, biały | black, white   

 stal | steel

   14/14/11 cm

194



SOLIDO
Tej niebanalnej lampie nie można odmówić modernistycznego wzornictwa. Kinkiet świetnie pasuje do wnętrz utrzymanych 
w nowoczesnym stylu, w tym do aranżacji skandynawskich lub loftowych. Wykonano go ze stali, dlatego dodatkowym wa-
lorem jest bardzo dobra wytrzymałość. Uwagę przykuwa przede wszystkim jego dekoracyjny kształt, dzięki któremu lampa 
może być oryginalną ozdobą salonu, sypialni czy przedpokoju.

This unusual lamp presents the modernistic design. The sconce fits perfectly with interiors maintained in a modern style, including Scandinavian 
or loft arrangements. It has been made of steel, which is why very good durability is its additional strength. The attention is primarily drawn to its 
decorative shape, thanks to which the lamp can be an original decoration of the living room, bedroom or hallway.

Kinkiet | wall lamp
Solido   SL.0420

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

 biały | white  

 stal | steel

  24/27/7 cm

Kinkiet | wall lamp
Solido   SL.0421

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

 czarny | black   

 stal | steel

  24/27/7 cm
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PENTA
Dzięki temu kinkietowi z łatwością można wprowadzić do wnętrza odrobinę subtelnej elegancji. Warto dać się ponieść najnowszym trendom 
i geometrycznym inspiracjom. Niebanalny kształt lampy, przypominający konstrukcję na bazie pięciokątów, zapewnia jej dekoracyjny charakter. 
Kinkiet doskonale sprawdza się w roli oryginalnego dodatku do salonu, sypialni czy przedpokoju.

Thanks to this sconce, you can easily introduce a bit of subtle elegance into the interior. It is worth getting carried away with the latest trends and geometric inspirations. The remarka-
ble shape of the lamp, resembling a pentagon-based construction, ensures its decorative character. The sconce is perfect as the original addition to the living room, bedroom or hallway. 

Kinkiet | wall lamp
Penta   SL.0422

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

 biały | white  

 stal | steel

  30/30/7 cm

Kinkiet | wall lamp
Penta   SL.0423

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

 czarny | black   

 stal | steel

  30/30/7 cm
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TRE
Tej niebanalnej lampie nie można odmówić modernistycznego wzornictwa. Kinkiet świetnie pasuje do wnętrz utrzymanych w nowoczesnym stylu, 
w tym do aranżacji skandynawskich lub loftowych. Wykonano go ze stali, dlatego dodatkowym walorem jest bardzo dobra wytrzymałość. Uwagę przy-
kuwa przede wszystkim jego dekoracyjny kształt, dzięki któremu lampa może być oryginalną ozdobą salonu, sypialni czy przedpokoju.

This unusual lamp presents the modernistic design. The sconce fits perfectly with interiors maintained in a modern style, including Scandinavian or loft arrangements. It has been 
made of steel, which is why very good durability is its additional strength. The attention is primarily drawn to its decorative shape, thanks to which the lamp can be an original 
decoration of the living room, bedroom or hallway.

Kinkiet | wall lamp
Tre   SL.0424

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

 biały | white  

 stal | steel

  30/30/7 cm

Kinkiet | wall lamp
Tre   SL.0425

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

 czarny | black   

 stal | steel

  30/30/7 cm

20
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SENSES
Szukasz designerskiej, ale minimalistycznej lampy do swojego wnętrza? To znalazłeś! Obły, nieregularny kształt, klasyczna kolorystyka i prostota wyrazu 
składa się na idealną definicję SENSES - lampy, która dopełnia wystrój różnorodnych pomieszczeń. Będzie ciekawym elementem aranżacyjnym we wnę-
trzu w minimalistycznym czy skandynawskim stylu, ale doskonale odnajdzie się też na barwnej ścianie. Z Senses masz przestrzeń do eksperymentów! 
Lubimy łączyć piękno z funkcjonalnością, dlatego gładka powierzchnia SENSES nie tylko wspaniale się prezentuje, ale też łatwo się czyści. Jednym 
ruchem ściereczki z łatwością usuniesz kurz z lampy. 

Are you looking for a designer, yet minimalist lamp for your interior? You just found it! A round, irregular shape, classic colour palette, and simplicity of form perfectly define SENSES 
- a lamp that can complement the decor of various rooms. It will be an interesting decorative element in a minimalist or Scandinavian-style interior, but it will also find its place on a 
colourful wall. With SENSES, you have room for experimentation! 
We like to combine beauty with functionality, so the smooth surface of SENSES not only looks great, but is also easy to clean. You can remove dust from your lamp with just one wipe!

Kinkiet | wall lamp
Senses  SL.0934

  G9, 2 x 40W, 50Hz, 220V, IP20

 biały | white  

 stal | steel

  29/25/8 cm

Kinkiet | wall lamp
Senses  SL.0935

  G9, 2 x 40W, 50Hz, 220V, IP20

 czarny | black   

 stal | steel

  29/25/8 cm
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MAGNUS
MAGNUS aż prosi się o miejsce w urządzonym ze smakiem salonie! Delikatna poświata kinkietu skutecznie rozproszy mrok, tworząc w pomieszczeniu 
przytulny klimat. Minimalistyczny design jest uniwersalny i dobrze zaprezentuje się w nowoczesnych wnętrzach oraz w otoczeniu mebli o ostrych kan-
tach czy geometrycznych formach.  
MAGNUS nie przytłacza stylem, pozostawiając dużo przestrzeni dla pozostałych elementów wystroju. Dzięki dwóm klasycznym propozycjom kolory-
stycznym: czerni i bieli, nasz kinkiet wpasuje się w wiele wnętrzarskich koncepcji. Może także w Twoją?

MAGNUS calls for a place in a tastefully decorated living room! The soft glow of a sconce will effectively dispel the darkness, creating a cosy atmosphere in your room. Its minimal-
ist design is universal and will look good in modern interiors, as well as surrounded by furniture with sharp edges or geometric forms.  
The style of MAGNUS is far from overwhelming, leaving plenty of room for other decorative elements. With two classic colour options: black and white, our sconce will fit into 
many interior design concepts. Perhaps yours too? 

Kinkiet | wall lamp
Magnus  SL.0936

  G9, 2 x 40W, 50Hz, 220V, IP20

 biały | white  

 stal | steel

  34/14/8 cm

Kinkiet | wall lamp
Magnus  SL.0937

  G9, 2 x 40W, 50Hz, 220V, IP20

 czarny | black   

 stal | steel

  34/14/8 cm

20
5



IMPACT
Kinkiety to zazwyczaj pomijany element oświetlenia domu. Jednak przy zastosowaniu od-powiedniej ich formy, mogą stać się wyjątkowym elemen-
tem wystroju wnętrz. Kinkiety z serii IMPACT to rozwiązanie, które przypadnie do gustu zarówno zwolennikom tradycyj-nych rozwiązań, jak i tym, 
którzy lubują się w nowoczesnych formach. Dodatkowym atutem kinkietów IMPACT są dwa źródła światła - od góry i od dołu. Sprawia to, że pomiesz-
czenie nabiera wyjątkowego, tajemniczego charakteru, a konkretne miejsca pozostają odpowiednio oświetlone.

Kinkiety to zazwyczaj pomijany element oświetlenia domu. Jednak przy zastosowaniu od-powiedniej ich formy, mogą stać się wyjątkowym elementem wystroju wnętrz. Kinkiety  
z serii IMPACT to rozwiązanie, które przypadnie do gustu zarówno zwolennikom tradycyj-nych rozwiązań, jak i tym, którzy lubują się w nowoczesnych formach. Dodatkowym 
atutem kinkietów IMPACT są dwa źródła światła - od góry i od dołu. Sprawia to, że pomieszczenie nabiera wyjątkowego, tajemniczego charakteru, a konkretne miejsca pozostają 
odpowiednio oświetlone.

Kinkiet | wall lamp
Impact  SL.0857

  G9, 1x40W, 50Hz, 220V, IP20

 biały | white  

 stal | steel

  23/22/11 cm

Kinkiet | wall lamp
Impact  SL.0858

  G9, 1x40W, 50Hz, 220V, IP20

 czarny | black   

 stal | steel

  23/22/11 cm
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LINEA
Te minimalistyczne kinkiety pasują do niemal każdego nowoczesnego wnętrza. 
Doskonale oświetlą pomieszczenie, a dzięki swojej prostej formie nie będą ingerować 
w stylistykę wnętrza – jedynie subtelnie ją uzupełnią. Lampy zostały wykonana ze stali, 
którą tak chętnie wykorzystuje się we współczesnych, minimalistycznych wnętrzach. 

This minimalist sconces fits almost any modern interior. They perfectly illuminate the room and thanks 
to their simple forms they will not interfere with the interior design - only subtly complement it. These 
lamps are made of steel, which is so eagerly used in contemporary minimalist interiors. 

Kinkiet | wall lamp
Linea   SL.0375

  2 x G9 40W, 50 Hz, 220V

 biały | white  

 stal | steel

  18/18/9 cm
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Kinkiet | wall lamp
Frost   SL.0379

  2 x G9 40W, 50 Hz, 220V   

 biały | white   

 stal | steel 
  42/10/max. 9 cm

FROST
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Te kinkiety o potrójnej, stalowej konstrukcji to świetny wybór do wnętrz, w których dominują prostota i geometryczne formy. Lepiej 
sprawdzą się w pomieszczeniach, w których oczekuje się światła raczej delikatnego i przydymionego, a nie mocnego. Największą ich 
zaletą jest prosty, ale przy tym niekonwencjonalny design. Funkcja użytkowa, którą pełnią, nie przeszkadza im w byciu ciekawymi  
ozdobami. Dla tych kinkietów nie ma jednego przeznaczenia – pasują tak samo dobrze do niemal każdego pomieszczenia. 

These longitudinal sconces with a triple steel structure are a great choice for interiors in which simplicity and geometric forms dominate. They work better in rooms 
where the lighting is expected to be rather delicate and smoky, not strong. The biggest advantage of these lamps is a simple, but unconventional design. Their utilita-
rian function does not mean they can’t be interesting decorations. There is no one single purpose for this sconces - they fits just as well in almost any room.
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Kinkiet | wall lamp
Piegare   SL.0394

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

 biały | white  

 stal | steel

  20/10/8 cm

PIEGARE
Te kinkiety o potrójnej, stalowej konstrukcji to świetny wybór do wnętrz, w których dominują prostota i geometryczne formy. Lepiej 
sprawdzą się w pomieszczeniach, w których oczekuje się światła raczej delikatnego i przydymionego, a nie mocnego. Największą ich 
zaletą jest prosty, ale przy tym niekonwencjonalny design. Funkcja użytkowa, którą pełnią, nie przeszkadza im w byciu ciekawymi  
ozdobami. Dla tych kinkietów nie ma jednego przeznaczenia – pasują tak samo dobrze do niemal każdego pomieszczenia. 

These longitudinal sconces with a triple steel structure are a great choice for interiors in which simplicity and geometric forms dominate. They work better in rooms 
where the lighting is expected to be rather delicate and smoky, not strong. The biggest advantage of these lamps is a simple, but unconventional design. Their utilita-
rian function does not mean they can’t be interesting decorations. There is no one single purpose for this sconces - they fits just as well in almost any room.

Kinkiet | wall lamp
Copertura   SL.0419

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

 biały | white  

 stal | steel

  25/15/7 cm

COPERTURA

21
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Te minimalistyczne kinkiety pasują do niemal każdego nowoczesnego wnętrza. Doskonale oświetlą pomieszczenie, a dzięki swojej prostej 
formie nie będą ingerować w stylistykę wnętrza – jedynie subtelnie ją uzupełnią. Lampy zostały wykonana ze stali, którą tak chętnie wyko-
rzystuje się we współczesnych, minimalistycznych wnętrzach. 

This minimalist sconces fits almost any modern interior. They perfectly illuminate the room and thanks to their simple forms they will not interfere with the interior de-
sign - only subtly complement it. These lamps are made of steel, which is so eagerly used in contemporary minimalist interiors. 
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Kinkiet | wall lamp
Saccon   SL.0931

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

 biały | white  

 stal, PVC| steel, PVC

  40/4/15 cm

SACCON
Za dnia niepozorny, wieczorem zamienia się w superbohatera. Saccon rozświetla mroki nocy - z nim wszystko ujrzysz w lepszym świe-
tle. Za minimalistyczną, metalową ramą i mlecznym szkłem skrywa źródło światła, które roztacza intensywny blask. Ten kinkiet pomoże 
stworzyć w Twoim domu przytulną atmosferę. 
Mimo swoich super mocy SACCON to prosty typ. Świetnie czuje się w każdej aranżacji, roztaczając w pomieszczeniu swój niepodważal-
ny urok. Zaproś go więc do siebie i stań po jasnej stronie mocy.

Inconspicuous by day, turns into a superhero by night. SACCON illuminates the darkness - with this lamp, you will see everything in a better light. Behind the minima-
list metal frame and milky glass is a fixture that gives an intense glow. This sconce will help create a cosy atmosphere in your home. 
Despite its superpowers, SACCON is a simple type. It feels great in any decor, spreading its unquestionable charm in every room. So invite it over and stay on the light 
side of the force.

Kinkiet | wall lamp
Bascia   SL.0932

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

 biały | white  

 stal | steel

  40/4/15 cm

BASCIA
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Kinkiet BASCIA to minimalizm w najlepszym wydaniu. Jej gładkie, śnieżnobiałe powierzchnie, geometryczne kształty i dynamiczne linie 
przykuwają spojrzenia, ale nie dominują nad innymi elementami wystroju.  
Powieś ją w skandynawskim salonie lub w nowoczesnej jadalni, a doskonale oświetlisz pomieszczenia. Z łatwością stworzysz też niepowta-
rzalny klimat, bo światło lampy rozprasza się po ścianie, dając piękny, dekoracyjny efekt. 

Kinkiet BASCIA to minimalizm w najlepszym wydaniu. Jej gładkie, śnieżnobiałe powierzchnie, geometryczne kształty i dynamiczne linie przykuwają spojrzenia, ale nie 
dominują nad innymi elementami wystroju.  
Powieś ją w skandynawskim salonie lub w nowoczesnej jadalni, a doskonale oświetlisz pomieszczenia. Z łatwością stworzysz też niepowtarzalny klimat, bo światło lampy 
rozprasza się po ścianie, dając piękny, dekoracyjny efekt.
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Kinkiet | wall lamp
Antares   SL.0933

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

 biały | white  

 stal | steel

  40/4/15 cm

ANTARES
Kinkiet ANTARES swą nazwę zawdzięcza jednej z najpiękniejszych gwiazd na nocnym niebie. I tak jak ona olśniewa swym nieziemskim 
blaskiem. Światło sączy się zza geometrycznej perforacji i zalewa całą ścianę, gdzieniegdzie rzucając intrygujące cienie. ANTARES bę-
dzie w Twoim wnętrzu najpiękniejszą ozdobą, nawet wtedy, gdy nie jest zapalony.  
Kinkiet wprowadzi w pomieszczeniu ciepły nastrój. Świetnie odnajdzie się w każdej stylowej aranżacji: od minimalistycznej po skandy-
nawską. Zawieś go w salonie, sypialni lub przedpokoju, a zaprezentuje się w całej swojej krasie. 

The ANTARES sconce owes its name to one of the most stunning stars in the night sky. And just like that star, it dazzles with unearthly glow. The light comes from 
behind the geometric perforations and washes the entire wall, casting intriguing shadows here and there. ANTARES will be the most wonderful decoration inside your 
home, even when it is not turned on.  
Our sconce will bring a warm atmosphere into your room. It will perfectly fit into any stylish decor: from minimalist to Scandinavian style. Hang it in your living room, 
bedroom, or hallway, and it will present itself in all its glory.  

BITTERSWEET SHIMMER
FUNKCJONALNOŚĆ W DOBRYM STYLU

Tutaj królują kinkiety i plafony dla zwolenników designu, który idzie w parze z funkcjonalnością. Poznaj szeroką ofertę 
minimalistycznych lamp ze stali z jedną lub wieloma żarówkami i regulowanym kierunkiem padania światła. Różne 

wersje kolorystyczne sprawiają, że z łatwością dostosujesz je do swojego wnętrza. 

FUNCTIONALITY IN STYLE
The main focus here are our sconces and ceiling lamps for the fans of design that goes hand in hand with functionality. Discover our wide 
selection of minimalist steel lamps with one or more light bulbs and adjustable light direction. Different colour versions make it easy to 

adapt them to your interior. 



RING

Lampy Ring to połączenie minimalistycznego designu z naj-
wyższą funkcjonalnością. Wszystkie modele z kolekcji posiadają 
chromowane przeguby, które pozwalają na regulację promieni 
świetlnych. Nowoczesne lampy Ring doskonale odnajdą się  
w loftach oraz przestrzeniach urządzonych w stylach minimali-
stycznym oraz industrialnym. Precyzja, z jaką zostały wykonane, 
jak również wysokiej jakości materiały stanowią o ich nienagan-
nej prezencji i długowieczności.  

Ring spotlights are ideal for those who value modern design and the ability to cre-
ate unique arrangements. Lamps of this type consist of a ceiling-mounted bracket, 
which has several directional lights installed in elegant fixtures. The great advanta-
ge of the Ring series is the ability to set each light source individually so that only 
the parts of the room you choose can be illuminated. It is also an extremely intere-
sting proposition for lovers of original style and modern interior accents.

Kinkiet | wall lamp
Ring 1   SL.0087

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

 biały | white   

 stal | steel

  10/15/8 cm

Plafon | ceiling lamp
Ring 2   SL.0088

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

 biały | white   

 stal | steel

  8/30/15 cm
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Plafon | ceiling lamp
Ring 3   SL.0089

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

 biały | white   

 stal | steel

  8/45/15 cm

Plafon | ceiling lamp
Ring 4   SL.0090

  GU10, 4 x 40W, 50Hz, 220V

 biały | white   

 stal | steel

  25/25/15 cm

Plafon | ceiling lamp
Ring 4L   SL.0331

  GU10, 4 x 40W, 50Hz, 220V

 biały | white    stal | steel     8/80/15 cm

Plafon | ceiling lamp
Ring 6L   SL.0333

  GU10, 6 x 40W, 50Hz, 220V

 biały | white    stal | steel     8/120/15 cm



Kinkiet | wall lamp
Ring 1   SL.0091

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

 czarny | black   

 stal | steel

  10/15/8 cm

Plafon | ceiling lamp
Ring 2   SL.0092

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

 czarny | black   

 stal | steel

  8/30/15 cm
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Plafon | ceiling lamp
Ring 3   SL.0093

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

 czarny | black   

 stal | steel

  8/45/15 cm

Plafon | ceiling lamp
Ring 4   SL.0094

  GU10, 4 x 40W, 50Hz, 220V

 czarny | black   

 stal | steel

  25/25/15 cm

Plafon | ceiling lamp
Ring 4L   SL.0332

  GU10, 4 x 40W, 50Hz, 220V

 czarny | black    stal | steel     8/80/15 cm

Plafon | ceiling lamp
Ring 6L   SL.0334

  GU10, 6 x 40W, 50Hz, 220V

 czarny | black    stal | steel     8/120/15 cm



Kinkiet | wall lamp
Ring 1   SL.0449

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

 szary | gray    stal | steel

  10/15/8 cm

Plafon | ceiling lamp
Ring 2   SL.0450

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

 szary | gray    stal | steel

  8/30/15 cm
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Plafon | ceiling lamp
Ring 3   SL.0451

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

 szary | gray    stal | steel

  8/45/15 cm

Plafon | ceiling lamp
Ring 4   SL.0452

  GU10, 4 x 40W, 50Hz, 220V

 szary | gray    stal | steel

  25/25/15 cm

Plafon | ceiling lamp
Ring 4L   SL.0453

  GU10, 4 x 40W, 50Hz, 220V

 szary | gray    stal | steel     8/80/15 cm

Plafon | ceiling lamp
Ring 6L   SL.0454

  GU10, 6 x 40W, 50Hz, 220V

 szary | gray    stal | steel     8/120/15 cm



Kinkiet | wall lamp
Ring 1   SL.0727

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

 chrom | chrome    stal | steel

  10/15/8 cm

Plafon | ceiling lamp
Ring 2   SL.0728

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

 chrom | chrome    stal | steel

  8/30/15 cm
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Plafon | ceiling lamp
Ring 3   SL.0729

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

 chrom | chrome    stal | steel

  8/45/15 cm

Plafon | ceiling lamp
Ring 4   SL.0730

  GU10, 4 x 40W, 50Hz, 220V

 chrom | chrome    stal | steel

  25/25/15 cm

Plafon | ceiling lamp
Ring 4L   SL.0731

  GU10, 4 x 40W, 50Hz, 220V

 chrom | chrome    stal | steel     8/80/15 cm

Plafon | ceiling lamp
Ring 6L   SL.0732

  GU10, 6 x 40W, 50Hz, 220V

 chrom | chrome    stal | steel     8/120/15 cm



Lampy z kolekcji Merida podbiją serca wszystkich miłośników 
stylu industrialnego. To właśnie wnętrza urządzone w tym stylu, 
będą najbardziej odpowiednim miejscem do zainstalowania 
jednej (lub kilku) z nich. Designerskie lampy Merida podkreślą 
surowy, nieco chłodny i zdecydowany charakter wnętrz nawią-
zujących do stylu industrialnego. Wykonane zostały z wysokiej 
jakości stali, co gwarantuje ich długowieczność. Lampy zostały 
skonstruowane tak, by umożliwić regulację kąta nachylenia 
strumienia światła.  

Lamps from the Merida collection will steal the hearts of all industrial style 
enthusiasts. It is in fact the style that will be the most suitable place for installing 
one (or several) of them. Merida design lamps will emphasize the raw, cool and 
decisive character of the interiors of the industrial style. Made of high quality 
steel, which guarantees their longevity. Lamps have been designed to adjust the 
angle of incline of the light beam.

MERIDA

Kinkiet | wall lamp
Merida 1   SL.0095

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

 biały | white    stal | steel

  10/15/8 cm

Plafon | ceiling lamp
Merida 2   SL.0096

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

 biały | white    stal | steel

  8/30/15 cm
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Plafon | ceiling lamp
Merida 3   SL.0097

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

 biały | white    stal | steel

  8/45/15 cm

Plafon | ceiling lamp
Merida 4   SL.0098

  GU10, 4 x 40W, 50Hz, 220V

 biały | white    stal | steel

  25/25/15 cm

Plafon | ceiling lamp
Merida 4L   SL.0463

  GU10, 4 x 40W, 50Hz, 220V

 biały | white    stal | steel     8/80/15 cm

Plafon | ceiling lamp
Merida 6L   SL.0464

  GU10, 6 x 40W, 50Hz, 220V

 biały | white    stal | steel     8/120/15 cm



Kinkiet | wall lamp
Merida 1   SL.0099

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

 czarny | black    stal | steel

  10/15/8 cm

Plafon | ceiling lamp
Merida 2   SL.0100

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

 czarny | black    stal | steel

  8/30/15 cm
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Plafon | ceiling lamp
Merida 3   SL.0101

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

 czarny | black    stal | steel

  8/45/15 cm

Plafon | ceiling lamp
Merida 4   SL.0102

  GU10, 4 x 40W, 50Hz, 220V

 czarny | black    stal | steel

  25/25/15 cm

Plafon | ceiling lamp
Merida 4L   SL.0459

  GU10, 4 x 40W, 50Hz, 220V

 czarny | black    stal | steel     8/80/15 cm

Plafon | ceiling lamp
Merida 6L   SL.0460

  GU10, 6 x 40W, 50Hz, 220V

 czarny | black    stal | steel     8/120/15 cm



Kinkiet | wall lamp
Merida 1   SL.0455

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

 szary | gray    stal | steel

  10/15/8 cm

Plafon | ceiling lamp
Merida 2   SL.0456

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

 szary | gray    stal | steel

  8/30/15 cm
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Plafon | ceiling lamp
Merida3   SL.0457

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

 szary | gray    stal | steel

  8/45/15 cm

Plafon | ceiling lamp
Merida 4  SL.0458

  GU10, 4 x 40W, 50Hz, 220V

 szary | gray    stal | steel

  25/25/15 cm

Plafon | ceiling lamp
Merida 4L   SL.0461

  GU10, 4 x 40W, 50Hz, 220V

 szary | gray    stal | steel     8/80/15 cm

Plafon | ceiling lamp
Merida 6L   SSL.0462

  GU10, 6 x 40W, 50Hz, 220V

 szary | gray    stal | steel     8/120/15 cm



Lampa pozwala na oświetlenie dużej przestrzeni, a przy tym nie 
jest wielce rozbudowaną i masywną konstrukcją – wręcz jak na 
swoje możliwości, jest całkiem minimalistyczna. Do jej produkcji 
zastosowano wysokiej jakości stal, którą następnie pom alowano 
metodą proszkową. Plafon ten idealnie sprawdzi się w salonach, 
jak i pokojach młodzieżowych – dostarcza dużo światła do każ-
dej części pomieszczenia. Odpowiednio przygotowana instalacja 
w domu i włącznik pozwolą na użytkowanie 2 lub 4 żarówek – taka 
możliwość przyda się do budowania odpowiedniego nastroju.

A square plafond with a symmetrical layout, which will be well placed in the 
centre of the room as the main source of light. The housing elements are made 
of black steel, which gives the whole a noble effect. The bulb holders are subtly 
rounded, which makes it interesting to contrast with the square cover of the 
installation cables. The product looks good both on a white and darker backgro-
und. In the latter case, it can be, for example, a ceiling with dark wood elements.

Kinkiet | wall lamp
Oculare   SL.0437

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

 biały | white    stal | steel

  10/15/8 cm

Plafon | ceiling lamp
Oculare 2   SL.0438

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

 biały | white    stal | steel

  10/30/15 cm

OCULARE
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Plafon | ceiling lamp 
Oculare 3   SL.0439

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

 biały | white    stal | steel

  10/45/15 cm

Plafon | ceiling lamp 
Oculare 4   SL.0440

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

 biały | white    stal | steel

  25/25/15 cm

Plafon | ceiling lamp
Oculare 4L   SL.0441

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

 biały | white    stal | steel     10/80/15 cm

Plafon | ceiling lamp 
Oculare 6L   SL.0442

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

 biały | white    stal | stee     10/120/15 cm



Kinkiet | wall lamp
Oculare   SL.0443

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

 czarny | black    stal | steel

  10/15/8 cm

Plafon | ceiling lamp
Oculare 2   SL.0444

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

 czarny | black    stal | steel

  10/30/15 cm
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Plafon | ceiling lamp 
Oculare 3   SL.0445

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

 czarny | black    stal | steel

  10/45/15 cm

Plafon | ceiling lamp 
Oculare 4   SL.0446

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

 czarny | black    stal | steel

  25/25/15 cm

Plafon | ceiling lamp
Oculare 4L   SL.0447

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

 czarny | black    stal | steel     10/80/15 cm

Plafon | ceiling lamp 
Oculare 6L   SL.0448

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

 czarny | black    stal | steel     10/120/15 cm



DIREZIONE
Projektanci lamp coraz częściej zaskakują nas niebanalnymi pomysłami, czego dowodem jest seria lamp DIREZIONE. Pomimo oryginalnego de-
signu jest to uniwersalna propozycja – klasyczny kolor gwarantuje możliwość dopasowania modelu do najróżniejszych aranżacji. Lampa stanowi 
doskonały wybór nie tylko pod kątem mieszkania – z jej pomocą można zadbać o atrakcyjną aranżację biura, z uwzględnieniem optymalnego 
oświetlenia konkretnej przestrzeni. Warto zwrócić specyficzny kształt klosza w formie walca. Ponadczasowa elegancja nigdy nie wyjdzie z mody!

Projektanci lamp coraz częściej zaskakują nas niebanalnymi pomysłami, czego dowodem jest seria lamp DIREZIONE. Pomimo oryginalnego designu jest to uniwersalna propozycja 
– klasyczny kolor gwarantuje możliwość dopasowania modelu do najróżniejszych aranżacji. Lampa stanowi doskonały wybór nie tylko pod kątem mieszkania – z jej pomocą można 
zadbać o atrakcyjną aranżację biura, z uwzględnieniem optymalnego oświetlenia konkretnej przestrzeni. Warto zwrócić specyficzny kształt klosza w formie walca. Ponadczasowa 
elegancja nigdy nie wyjdzie z mody!

Kinkiet | wall lamp
Direzione   SL.0494

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

 biały | white   

 stal | steel

  18/18/20 cm

Plafon | ceiling lamp
Direzione 1   SL.0495

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

 biały | white   

 stal | steel

  18/18/20 cm

Plafon | ceiling lamp
Direzione 2   SL.0496

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

 biały | white   

 stal | steel

  18/30/20 cm

Plafon | ceiling lamp
Direzione 3   SL.0497

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

 biały | white   

 stal | steel

  18/45/20 cm
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Kinkiet | wall lamp
Direzione   SL.0498

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

 czarny | black   

 stal | steel

  18/18/20 cm

Plafon | ceiling lamp
Direzione 1   SL.0499

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

 czarny | black   

 stal | steel

  18/18/20 cm

Plafon | ceiling lamp
Direzione 2   SL.0500

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

 biały | white   

 stal | steel

  18/30/20 cm

Plafon | ceiling lamp
Direzione 3  SL.0501

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

 czarny | black    

 stal | steel

  18/45/20 cm



EYETECH
Jeśli szukasz klasycznego kinkietu w nowoczesnym wydaniu, nie mogłeś lepiej trafić. Kinkiet EYETECH sprawdzi się idealnie w przedpokoju, któ-
ry doświetli i nada mu uroku. Możesz go również wykorzystać jako punktowe oświetlenie kuchni - nad blatem kuchennym będzie pełnił nie tylko 
dekoracyjną, ale również praktyczną rolę. W innych pomieszczeniach, takich jak łazienka czy salon, kinkiet EYETECH również znajdzie zastosowa-
nie. Innymi słowy, to uniwersalna ozdoba dla całego domu.

If you’re looking for a classic movie in a modern way, you couldn’t have done better. The EYETECH wall lamp will work perfectly in the hallway, which will light up and give it a charm. 
You can also use it as a point illumination of the kitchen - above the kitchen countertop it will have not only a decorative, but also a practical role. In other rooms, such as the bathro-
om or living room, EYETECH wall lamp can also be used. In other words, it is a perfect addition to any place in your house.
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Kinkiet | wall lamp
Eyetech 1   SL.0902

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

 czarny | black  

 stal | steel

  10/3/23 cm

Plafon | ceiling lamp
Eyetech 2  SL.0903

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

 czarny | black  

 stal | steel

  25/3/23 cm

Plafon | ceiling lamp
Eyetech 3  SL.0904

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

 czarny | black  

 stal | steel

   40/3/23 cm

Plafon | ceiling lamp
Eyetech 6  SL.0906

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

 czarny | black  

 stal | steel

  100/3/23 cm

Plafon | ceiling lamp
Eyetech 4  SL.0905

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

 czarny | black  

 stal | steel

  60/3/23 cm



Plafon | ceiling lamp
Eyetech 6  SL.0901

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

 czarny | black  

 stal | steel

  100/3/23 cm

Kinkiet | wall lamp
Eyetech 1   SL.0897

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

 czarny | black  

 stal | steel

  10/3/23 cm

Plafon | ceiling lamp
Eyetech 2  SL.0898

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

 czarny | black  

 stal | steel

 25/3/23 cm

Plafon | ceiling lamp
Eyetech 3  SL.0899

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

 czarny | black  

 stal | steel

   40/3/23 cm

Plafon | ceiling lamp
Eyetech 4  SL.0900

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

 czarny | black  

 stal | steel

  60/3/23 cm
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Plafon | ceiling lamp
Eyetech 2  SL.0898

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

 czarny | black  

 stal | steel

 25/3/23 cm

Plafon | ceiling lamp
Eyetech 3  SL.0899

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

 czarny | black  

 stal | steel

   40/3/23 cm



ENIF AXIL

Kinkiet | wall lamp
Enif   SL.0956

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

 czarny | black

 stal | steelc

 15/6/20 cm                     

Połącz funkcjonalność z estetyką, wprowadzając do swojego wnę-
trza blask stylowego kinkietu ENIF! Możesz regulować kierunek 
padania światła, zmieniając tym samym klimat pomieszczenia. 
Przytłumiona, delikatna poświata czy jasny snop? Ty wybieraj!  
W końcu w Twoim domu ma być po Twojemu.
ENIF świetnie spełni się w roli wsparcia dla głównego źródła światła 
w pomieszczeniu, jako doświetlenie jego skrajnych części. To prosty 
model, który polubi się z loftowymi, nowoczesnymi i minimalistycz-
nymi wnętrzami. Zaproś go do swojego!

Combine functionality with aesthetics by bringing the glow of a stylish ENIF 
sconce into your interior! You can adjust the direction of light, thus changing 
the atmosphere of any room. Subdued, soft glow, or a bright beam? You get to 
choose. Your home, your rules! 
ENIF will provide great support for the main light source in your room by allo-
wing more light in. It is a simple model that get along with loft, modern, and 
minimalist interiors. Invite it into yours! 

Nowoczesny kinkiet z nutką tradycji - taki jest kinkiet z serii AXIL. 
Swoim wyglądem przypomina kinkiety, które można znaleźć w 
niejednym polskim domu. Jednak został zmodernizowany,  
a jego kształt przybrał bardziej nowoczesne i proste linie. Dzięki 
temu będzie się wpisywał idealnie w niemalże każde pomiesz-
czenie. Punktowe, a jednak dosyć rozproszone oświetlenie, jakie 
zapewnia kinkiet AXIL sprawi, że Twój dom lub mieszkanie bę-
dzie jaśniejsze i przytulniejsze.

Modern wall lamp with a hint of tradition - such is the wall lamp from the AXIL series. 
In its appearance it resembles the wall lamps, which can be found in many Polish 
houses. However, it was modernized and its shape took on more modern and straight 
lines to match current design themes better. It will fit perfectly into almost every room. 
The pointed, yet quite diffuse lighting provided by the AXIL wall lamp will make your 
house or apartment brighter and more cosy.
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Kinkiet | wall lamp
Axil   SL.0910

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

 czarny | black

 stal | steel

  52/8 cm

EZIO PESCATORI
POZA SCHEMATAMI

Awangardowa kolekcja lamp włoskiego projektanta z 20-letnim doświadczeniem. Ezio Pescatori bawi się formą, 
odważnie i z olśniewającym skutkiem tworząc oświetlenie w oryginalnych stylach. Wymyka się schematom, a jego 

projekty przykuwają wzrok niebanalnym kształtem. 

OUTSIDE THE BOX 
An avant-garde collection of lamps by an Italian designer with 20 years of experience. Ezio Pescatori plays with form, boldly and to dazzling 

effect, creating original light fixtures. He defies the patterns, and his designs catch the eye with their extraordinary shapes. 



TRES b y  E Z I O  P E S C A T O R I

Wygląd czy funkcjonalność? Z wiszącą lampą TRES nie musisz wybierać. Rewelacyjnie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie 
chcesz wprowadzić dużo światła. Intensywny blask rozchodzi się z lampy TRES równomiernie we wszystkich kierunkach,  
a unikalna, minimalistyczna forma doskonale podkreśla wnętrza w nowoczesnym stylu.
Wybierz TRES w wersji kolorystycznej, która najlepiej dopełni Twoją aranżację. Wolisz delikatną biel czy wyrazistą czerń? 
Oba warianty będą świetnie wyglądać nad trójkątnym stolikiem kawowym lub w jadalni wypełnionej meblami o geome-
trycznych formach. 

Appearance or functionality? With our TRES pendant light, you no longer have to choose. It will make an amazing addition wherever you want to introduce lots of light. 
The intense glow of the TRES lamp spreads evenly in all directions, and its unique, minimalist form perfectly enhances modern interiors. 
Choose TRES in a colour version that will best complete your decor. Do you prefer delicate white or expressive black? Both colour options will look great hanging over a 
triangular coffee table, or in a dining room filled with geometric furniture. 
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Lampa wisząca | pendant lamp
Tres   SL.0930

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

 czarny | black

 stal | steel

  35/32/135 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Tres   SL.0929

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

 biały | white 

 stal | steel

  35/32/135 cm
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