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Niezwzkły projekt stalowych lamp wiszących. Doskonale oświetlą dowolne pomieszczenie. Ich niebanalny kształt i jakość wykonania 
przyciągają uwagę oraz nadają wnętrzom industrialnego klimatu.

Unusual design of steel pendant lamps. They illuminate any room perfectly. Their original shape and quality attract attention and give the interior an industrial climate. 

GATE b y  E Z I O  P E S C A T O R I
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Lampa wisząca | pendant lamp
Gate   SL.0663

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

 czarny | black 

 stal | steel

  35/35/145 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Gate   SL.0662

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

 biały | white 

 stal | steel

   35/35/145 cm



Niebanalna kolekcja lamp wiszących wykonanych ze stali. Metoda wykonania w połączeniu z dość powszechnym kształtem 
sprawiają, że obok takiej lampy nie można przejść obojętnie. Szczególnie dobrze prezentuje się we wnętrzach typu loft.

The remarkable collection of pendant lamps made of steel. The method of manufacture in a combination with a quite common form means that no one can sit quietly  
by this lamp. It looks especially good in the interior of the loft style.

UMB b y  E Z I O  P E S C A T O R I
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Lampa wisząca | pendant lamp
Umb   SL.0665

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

 czarny | black 

 stal | steel

  40/40/max. 130 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Umb   SL.0664

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

 biały | white 

 stal | steel

   40/40/max. 130 cm



Lampy z serii TULIP są awangardową kontrą dla klasycznych rozwiązań stosowanych w oświetleniu. Ich niecodzienny kształt będzie paso-
wał zarówno w minimalistycznie, jak i eklektycznie urządzonych pomieszczeniach.

TULIP series lamps are avant-garde compared to the classic solutions used in lighting. Their unusual shape will match both minimalist and eclectic spaces.

TULIP b y  E Z I O  P E S C A T O R I
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Lampa wisząca | pendant lamp
Tulip   SL.0667

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

 czarny | black 

 stal | steel

  25/25/max. 110 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Tulip   SL.0666

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

 biały | white 

 stal | steel

  25/25/max. 110 cm



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

Nowoczesne lampki biurkowe z serii INCLINE zaskakują swoim wyglądem. Sprawdzą się 
szczególnie w futurystycznych i loftowych wnętrzach. Ich nieszablonowy kształt będzie 
perfekcyjnym i odważnym urozmaiceniem przestrzeni. 

Modern table NCLINE series lamps surprise with their appearance. They are particularly suitable for futuristic and loft interiors.  
Their unconventional shape will be a perfect and bold variety of a space.
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Lampka biurkowa | desktop lamp
Incline   SL.0669

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

 czarny | black 

 stal | steel

  25/24/17 cm

Lampka biurkowa | desktop lamp
Incline   SL.0668

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

 biały | white 

 stal | steel

  25/24/17 cm



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

Nudnym lampom powiedz: „nie!”. I postaw na swoim biurku ARBY .  
To idealne połączenie prostoty z pomysłowym designem i funkcjonal-
nością. Pomoże Ci rzucić nowe światło na swoją sypialnię lub rozjaśnić 
miejsce do pracy.  
Urok ARBY tkwi w prostocie, a jego korzenie sięgają najdalszych lofto-
wych tradycji. Kabel z żarówką omotany jest na metalowym stojaku. 
Zdecyduj, czy do Twojego wnętrza bardziej pasuje wersja w kolorze 
czarnym, czy białym i zabierz ją do domu. 

Say „no” to boring light fixtures… and „yes” to our ARBY desk lamp! It’s the perfect combination of simpli-
city with clever design and functionality. It will help you shed new light on your bedroom or brighten up 
your workspace.  
ARBY’s charm lies in its simplicity, and its roots go back to the oldest loft traditions. The wire with the li-
ght bulb is wrapped around a metal stand. Decide whether the black or white version suits your interior 
better, and take it home.  
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Lampka biurkowa | desktop lamp
Arby   SL.0880

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

 czarny | black 

 stal | steel

  14/30/16 cm

Lampka biurkowa | desktop lamp
Arby   SL.0879

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

 biały | white 

 stal | steel

  14/30/16 cm



EZIO PESCATORI
Projektant z ponad 20 letnim doświadczaniem. Mieszka i pracuje w Lombardii we Włoszech. Przez wiele lat pracował jako kierownik ds. rozwoju 
produktów w międzynarodowych firmach zajmujących się produkcją mebli do domu, mebli do łazienki, kabin prysznicowych oraz oświetleniem 
dekoracyjnym. Od lat pracuję w bliskim kontakcie z włoskimi i europejskimi projektantami i architektami. Wyobraźnia i ciekawość to te cechy 
jego charakteru, które są najbardziej przydatne w codziennej pracy projektanta. 

Designer with over twenty years of experience. He lives and works in Lombardy, Italy. He worked for many years as a product development ma-
nager for international companies which manufacture furniture for homes and for bathrooms, shower cabins and decorative lighting. For years, 
he has been working closely with Italian and European designers and architects. His imagination and curiosity are the character traits which 
prove the most useful in his everyday job as a designer.

Więcej o projektancie:  www.eziopescatori.com

POWDER BLUE
HARMONIA KSZTAŁTÓW

Surowa stal ubrana w delikatną formę. W dziale Powder Blue znajdziesz lampy wiszące o symetrycznych, 
geometrycznych kształtach, które zachwycają swoją elegancją. Gięta stal tworzy przepiękne oprawy o unikalnym 

charakterze - idealne ozdoby nowoczesnych wnętrz. 

HARMONY OF SHAPES
Raw steel clad in a delicate form. In the Powder Blue section, you will find pendant lights with symmetrical, geometric shapes which amaze 

with their elegance. Bent steel creates beautiful fixtures with a unique character – making perfect decorations for modern interiors. 



SALERNO
Lampy wiszące Salerno stanowią niezwykle ciekawą propozycję dla fanów elegancji i nowoczesności. To jedyna w swoim rodzaju ko-
lekcja, w której znaleźć można piękne lampy z oprawami wykonanymi z giętej stali. Ażurowe abażury o lekkiej konstrukcji sprawiają, 
że lampy Salerno nadają wnętrzom lekkości i zwiewności. To idealny sposób na zapewnienie sobie praktycznego oświetlenia, które 
dodatkowo stanowić będzie artystyczny akcent w salonie, jadalni czy holu. Nowoczesne lampy Salerno to idealny dodatek do wnętrz 
industrialnych, skandynawskich i nowoczesnych. 

Salerno hanging lamps are an extremely interesting proposition for fans of elegance and modernity. This is a unique collection where you can find beautiful lamps 
made of bent steel. The lightweight lampshades make Salerno lamps light and airy. This is an ideal way to provide practical lighting that will additionally be an arti-
stic touch in the living room, dining room or hall. Modern Salerno lamps are an ideal addition to industrial, Scandinavian and modern interiors.
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Lampa wisząca | pendant lamp
Salerno   SL.0300

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

 czarny | black 

 stal | steel

  49/49/max. 80 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Salerno   SL.0299

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

 biały | white 

 stal | steel

  49/49/max. 80 cm



DEMI
Wiszące lampy z kolekcji Demi to propozycja skierowana głównie do osób ceniących styl nowoczesny i industrialny. Te unikalne pro-
dukty wyróżniają się nie tylko swym oryginalnym wzornictwem, ale także jakością wykonania i zastosowaniem nietypowych tworzyw. 
Lampy wiszące Demi posiadają stożkową oprawę otoczoną ozdobną, stalową klatką w formie fasetowanego diamentu. Taki design 
idealnie sprawdza się we wnętrzach nowoczesnych, minimalistycznych i loftowych. Ciekawa koncepcja oświetlenia Demi to także 
szansa na stworzenie odważnej aranżacji awangardowej lub glamour.

Hanging lamps from the collection Demi is a proposal directed mainly to people who appreciate modern and industrial style. These unique products stand out not 
only in their original design, but also in the quality of manufacture and use of non-standard materials. The DEMI suspension lamps have a cone-shaped bezel sur-
rounded by a decorative steel frame in the form of a faceted diamond. Such design is perfect for modern, minimalist and loft interiors. Interesting concept of Demi 
lighting is also a chance to create a courageous arrangement of avant-garde or glamor.
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Lampa wisząca | pendant lamp
Demi   SL.0298

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

 czarny | black 

 stal | steel

  28/28/130 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Demi   SL.0297

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

 biały | white 

 stal | steel

  28/28/130 cm



ANATA
Oryginalne wzornictwo i prostota wykonania to czynniki, które powodują, że obok lamp z serii Anata nikt nie przejdzie obojętnie. 
Oprócz tego, że sprawują one funkcję czysto użytkową, to dodatkowo stanowią ciekawy element dekoracyjny. Designerskie lampy 
Anata uzupełnią aranżacje nawiązujące do futurystycznego, skandynawskiego, jak również loftowego stylu. Ich wielką zaletą jest 
neutralna barwa, dzięki czemu mogą współgrać z różnorakimi kompozycjami kolorystycznymi.

Original design and simplicity are the factors that make the Anata series something no one can pass by indifferently. In addition to being purely functional, they are 
an interesting decorative element. Anata design lamps will complement the futuristic, Scandinavian, as well as loft style designs. Their great advantage is the neutral 
color, so they can blend with the various color compositions.
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Lampa wisząca | pendant lamp
Anata   SL.0146

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

 czarny | black 

 stal | steel

  25/25/max. 80 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Anata   SL.0145

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

 biały | white 

 stal | steel

  25/25/max. 80 cm



ANATAGASPARE
Kolekcja Gaspare to stalowe klosze w formie oszlifowanego kryształu. Lampy wiszące z tej serii to udany mariaż minimalizmu oraz 
artystycznego wzornictwa industrialnego. W ofercie znajdują się modele w modnych kolorach, dzięki czemu każdy znajdzie w niej 
wariant idealnie dopasowany do swoich potrzeb. Lekkość, prostota i wyjątkowo oryginalny design to zalety, które docenią miłośnicy 
stylu minimalistycznego, loftowego i odważnych aranżacji glamour.

Gaspare collection is a polished crystal-shaped steel shade.  Suspended lamps in this series are a marvel of minimalism and artistic industrial design. The models 
are available in trendy colors, so everyone will find a perfect fit for their needs.  Lightness, simplicity and exceptionally original design are the qualities that will be 
appreciated by lovers of minimalist style, loft style and bold glamorous arrangements.
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Lampa wisząca | pendant lamp
Gaspare   SL.0291

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

 czarny | black 

 stal | steel

  30/25/130 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Gaspare   SL.0290

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

 biały | white 

 stal | steel

  30/25/130 cm



UMBERTO
Stalowe lampy Umberto przypominają swoją formą pięknie oszlifowany diament. Stalowe oprawy zawieszone na delikatnym prze-
wodzie nadadzą każdemu wnętrzu unikalnego charakteru i staną się niezwykle gustowną ozdobą domu. Umberto wyróżniają się 
industrialnym minimalizmem, ale ich elegancki kształt inspirowany jest wzornictwem klasycznym – ten wyjątkowy mariaż owocuje 
oświetleniem, obok którego nie da się przejść obojętnie.

The Umberto steel lamps resemble a form of a beautifully cut diamond. Steel shades suspended off a delicate wire will give each interior a unique character and will 
become a very tasteful home decoration. Lamps UMBERTO stand out thanks to their industrial minimalism, but their elegant forms are inspired by classic design - 
this unique marquetry results in illumination, which you cannot pass by indifferently.
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Lampa wisząca | pendant lamp
Umberto   SL.0294

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

 czarny | black 

 stal | steel

  33/20/133 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Umberto   SL.0293

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

 biały | white 

 stal | steel

  33/20/133 cm



CELTA
Lampa wisząca CELTA to niezwykle oryginalna propozycja w naszej ofercie, której powściągliwy i zarazem wyrafinowany minimalizm 
z pewnością zaciekawi tych z Państwa, którzy szukają czegoś innego, a zarazem oryginalnego i ciekawego. Designerska lampa jest 
skierowana do miłośników prostoty, stylowych rozwiązań i wysokogatunkowych produktów. Lampa CELTA wpleciona w kompozy-
cje industrialne bądź nowoczesne będzie podkreślać ich indywidualny charakter.  Piękna oprawa lampy posłuży jako nietuzinkowy 
element dekoracyjny.

The CELTA Hanging Lamp is an extremely original proposition in our offer, whose restrained and sophisticated minimalism will surely delight those of you who are 
looking for something else that is both original and interesting. The design of the lamp is aimed at lovers of simplicity, stylish solutions and high quality products. 
CELTA lamps interwoven into industrial or modern compositions will emphasize their individual character. Beautiful lamp holder will serve as a decorative element.
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Lampa wisząca | pendant lamp
Celta   SL.0296

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

 czarny | black 

 stal | steel

   25/25/95 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Celta   SL.0295

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

 biały | white 

 stal | steel

  25/25/95 cm



NICKEL
LOFTOWY MINIMALIZM

Odkryj, jak niewiele potrzeba, by wyróżnić i dopełnić przestrzeń. W tym dziale króluje prostota w najlepszym 
wydaniu: instalacje oświetleniowe bez opraw, kloszy czy abażurów. Minimalizm w modernistycznym, loftowym stylu i 

zaskakujących wersjach kolorystycznych.

LOFT MINIMALISM
Discover how little it takes to enhance and complete your decor. This section is dominated by simplicity at its best: light fixtures without 

shades or frame. Minimalism in a modernist, loft style, and in surprising colour versions.



272

Lampa wisząca 
pendant lamp

Edison  

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

        steel, textile 

  8/8/max. 100 cm

SL.0150 

 czarny, biały |
black, white

SL.0151 

 czarny, szary |
black, grey

SL.0152 

 czarny | black
SL.0153 

 czarny, żółty |
black, yellow

EDISON

27
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SL.0154 

 czarny, pomarańczowy 
| black, orange

SL.0155 

 czarny, czerwony |
black, red

SL.0156 

  czarny, fioletowy |
black, purple

SL.0157 

 czarny, czarno-biały |
black, black & white

SL.0158 

 czarny, czarno-czerw. |
black, black & red

Być może gdyby nie Edison, ludzkość nie znałaby dziś żarówek, a co za tym idzie - również lamp. To właśnie tej osobistości została zadedykowa-
na prezentowana kolekcja instalacji oświetleniowych. Teminimalistyczne lampy wręcz zachwycają swoją prostotą! Duży wybór wariantów kolory-
stycznych daje gwarancję, że każdy znajdzie opcję pasującą do zaplanowanej aranżacji.

Were it not for Edison, the humanity would not know of lightbulbs and, by extension, neither of lamps.  This is the person whom we dedicated the presented collection  
of  lighting installations.  These minimalist lamps simply excite with their simplicity!  A wide selection of color variants guarantees that everyone will find an option that fits into 
the planned arrangement.
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Lampa wisząca | pendant lamp
Edison 1   SL.0369

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

 czarny | black

 tkanina | textile 

  300/150/150 cm

Kinkiet | wall lamp
Edison 1   SL.0373

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

 czarny | black

 tkanina | textile 

  8/23/max. 100 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Edison 3   SL.0370

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

 czarny | black

 tkanina | textile 

  300/300/150 cm
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Lampa wisząca | pendant lamp
Edison 7   SL.0372

  E27, 7 x 60W, 50Hz, 220V

 czarny | black

 tkanina | textile 

  300/300/150 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Edison 5   SL.0371

  E27, 5 x 60W, 50Hz, 220V

 czarny | black

 tkanina | textile 

  300/300/150 cm



SALAMANCA
Nowoczesny, niezwykle wyjątkowy, aczkolwiek prosty design serii SALAMANCA będzie pięknym dopełnieniem stylowego wnętrza. Rama wokół 
której opleciony został przewód zakończony designerskimi żarówkami to rozwiązanie dla odważnych osób, których wnętrze wyróżnia się na tle 
pozostałych. Oto skuteczny sposób na wyróżnienie się pośród innych! Lampa SALAMANCA sprawdzi się idealnie nad stołem w jadalni, gdzie 
oświetli czas spędzany przy rodzinnym stole.

The modern, extremely unique yet simple design of the SALAMANCA series will be a beautiful addition to the stylish interior. The frame, around which the wire ended with desi-
gner bulbs is braided is a solution for the brave people whose interior stands out from the others. It is the way to differentiate yourself from the rest! SALAMANCA lamps will work 
perfectly over the dining room table, where it will illuminate the time spent at the family table.

Lampa wisząca | pendant lamp
Salamanca 2   SL.0894

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

 czarny | black

 stal | steel     

  50/10/120 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Salamanca 6   SL.0896

  E27, 6 x 60W, 50Hz, 220V

 czarny | black

 stal | steel     

  150/10/120 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Salamanca 4   SL.0895

  E27,4 x 60W, 50Hz, 220V

 czarny | black

 stal | steel    

  100/10/120 cm
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DIEGO

Lampa wisząca | pendant lamp
Diego 1   SL.0569

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

 biały | white

 PVC    

  9/9/max.90 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Diego 3    SL.0570

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

 biały | white

 PVC   

  16/16/90 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Diego 5   SL.0571

  E27, 5 x 60W, 50Hz, 220V

 biały | white

 PVC    

  24/24/90 cm

28
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Piękna prostota, doskonałe oświetlenie pomieszczeń, minimalizm w najczystszej postaci. Kolekcja DIEGO jest absolutnie 
nietuzinkowa. Lampy tego typu, szczególnie w żywych kolorach, dodadzą charakteru oświetlanym powierzchniom. 

Beautiful simplicity, excellent indoor lighting and the purest form of minimalism. The DIEGO collection is absolutely extraordinary. The lamps of this type, especially in bright 
colors, will give a character to the lit surfaces.

Lampa wisząca | pendant lamp
Diego 1   SL.0572

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

 czarny | black

 PVC    

  9/9/max.90 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Diego 3    SL.0573

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

 czarny | black

 PVC   

  16/16/90 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Diego 5   SL.0574

  E27, 5 x 60W, 50Hz, 220V

 czarny | black

 PVC    

  24/24/90 cm
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Lampa wisząca | pendant lamp
Diego 1   SL.0575

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

 szary | grey

 PVC    

  9/9/max.90 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Diego 3    SL.0576

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

 szary | grey

 PVC   

  16/16/90 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Diego 5   SL.0577

  E27, 5 x 60W, 50Hz, 220V

 szary | grey

 PVC    

  24/24/90 cm

28
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Lampa wisząca | pendant lamp
Diego 1   SL.0578

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

 żółty | yellow

 PVC    

  9/9/max.90 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Diego 3    SL.0579

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

 żółty | yellow

 PVC   

  16/16/90 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Diego 5   SL.0580

  E27, 5 x 60W, 50Hz, 220V

 żółty | yellow

 PVC    

  24/24/90 cm
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Lampa wisząca | pendant lamp
Diego 1   SL.0581

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

 zielony | green

 PVC    

  9/9/max.90 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Diego 3    SL.0582

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

 zielony | green

 PVC   

  16/16/90 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Diego 5   SL.0583

  E27, 5 x 60W, 50Hz, 220V

 zielony | green

 PVC    

  24/24/90 cm

28
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Lampa wisząca | pendant lamp
Diego 1   SL.0584

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

 pomarańczowy | orange

 PVC    

  9/9/max.90 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Diego 3    SL.0585

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

 pomarańczowy | orange

 PVC   

  16/16/90 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Diego 5   SL.0586

  E27, 5 x 60W, 50Hz, 220V

 pomarańczowy | orange

 PVC    

  24/24/90 cm



CAFE AU LAIT
CERAMICZNE DEKORACJE

Ceramiczne modele nowoczesnych lamp z dwukierunkowym oświetleniem to rozwiązania do każdego typu prz-
estrzeni: od mieszkalnych po biurowe. Gładka faktura obudowy w ciągu dnia delikatnie usuwa się w cień, lecz po 

zapaleniu lampy stają się doskonałą dekoracją wnętrza. Idealna równowaga między formą a treścią. 

CERAMIC DECORATIONS
Ceramic models of modern two-way lamps are a great solution for every type of space: from living space to workspace. The lamp’s smooth 
texture gently retreats into the shadows during the day, but once you switch it on, it becomes an excellent decorative element. The perfect 

balance between form and content. 



SIGMA
Lampy z serii Sigma zostały zaprojektowane z myślą o sympatykach oryginalnych, designerskich rozwiązań. Specyficzna, prostokątna konstrukcja 
wyróżnia się falistą dekoracją, która nadaje jej unikalny charakter. Warto skusić się na stylowe kinkiety emitujące światło od góry i od dołu. Z ich 
pomocą można skutecznie oświetlić powierzchnię ściany lub zadbać o elegancką oprawę dzieł sztuki. Lampy są dostępne w uniwersalnej kolory-
styce, która sprawdzi się w każdym wnętrzu.

Sigma lamps are designed to support original design ideas. The specific, rectangular design is distinguished by a wavy decoration that gives it a unique character. It is worth focu-
sing on stylish lamps emitting light up and down. With their help you can effectively illuminate the surface of the wall or take care of the lighting setting of works of art. Lamps are 
available in a universal color scheme that will fit into any interior.

Kinkiet | wall lamp
Sigma Mini   SL.0229

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

 biały | white 
(może być malowany | can be painted)  

 ceramika, szkło | ceramic, glass   

 30/15/12 cm

Kinkiet | wall lamp
Sigma   SL.0003

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

 biały | white 
(może być malowany | can be painted)  

 ceramika, szkło | ceramic, glass   

  42/15/12 cm

Kinkiet | wall lamp
Sigma   SL.0869

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

 szary  |  grey 

 ceramika, szkło | ceramic, glass   

  42/15/12 cm
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Kinkiet | wall lamp
Sigma   SL.0870

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

 czarny  |  black

 ceramika, szkło | ceramic, glass   

  42/15/12 cm



PONTIUS
Jeśli szukasz delikatnego, uniwersalnego oświetlenia do Twoich pomieszczeń - kinkiet ceramiczny PONTIUS będzie idealnym rozwiązaniem. Jego pro-
sta forma zapewnia dopasowanie się do wszelkiego rodzaju wystroju wnętrz, koloru ścian czy mebli. Ponadto, jest to wybór ponadczasowy. Niezależnie 
od tego, jakie zmiany zajdą w Twoim domu czy mieszkaniu na przestrzeni lat - kinkiet PONTIUS będzie pasował do wszystkiego. Światło, które daje jest 
delikatne, aczkolwiek dobrze doświetla wybrane przestrzenie i zacienione miejsca. 

If you are looking for a delicate, universal lighting for your rooms - the PONTIUS ceramic wall lamp will be the perfect solution. Its simple form makes it suitable for all kinds of interior 
decoration, color of walls or furniture. Moreover, it is a timeless choice. No matter what changes will have taken place in your home or apartment over the years, the PONTIUS wall 
lamp will suit everything. The light it gives is gentle, although it illuminates selected spaces and shaded places well.
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Kinkiet | wall lamp
Pontius   SL.0875

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

 szary  |  grey 

 ceramika | ceramic     
 32/9/13 cm 

Kinkiet | wall lamp
Pontius   SL.0876

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

 czarny  |  black

 ceramika | ceramic    

  32/9/13 cm 

Kinkiet | wall lamp
Pontius   SL.0835

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

 biały | white 
(może być malowany | can be painted)  

 ceramika | ceramic     
 32/9/13 cm 



ATENA
Ceramiczne lampy Atena świetnie sprawdzą się zarówno w klasycznie urządzonych wnętrzach, jak i w pomieszczeniach o nowoczesnym desi-
gnie. Dzięki praktycznym kinkietom można efektywnie oświetlić powierzchnię ściany i jednocześnie zadbać o przytulną atmosferę. Zaletą pre-
zentowanych modeli jest także bardzo wytrzymała konstrukcja, która dodatkowo wpływa na ich estetykę. Lampy Atena mogą być funkcjonalną 
dekoracją salonu, sypialni, jadalni czy przedpokoju.

Atena ceramic lamps work great in both classical and modern design. Thanks to these practical wall lights, you can effectively illuminate the surface of the wall and at the same time 
ensure a cozy atmosphere. The advantage of the presented models is also very durable construction, which additionally influences their aesthetics. Atena lamps can be a functional 
decoration of the living room, bedroom, dining room or hallway.
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Kinkiet | wall lamp
Atena   SL.0873

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

 szary  |  grey 

 ceramika, szkło | ceramic, glass

  38/9/15 cm

Kinkiet | wall lamp
Atena   SL.0874

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

 czarny  |  black

 ceramika, szkło | ceramic, glass

  38/9/15 cm 

Kinkiet | wall lamp
Atena   SL.0001

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

 biały | white 
(może być malowany | can be painted)  

 ceramika, szkło | ceramic, glass

   38/9/15 cm 



LEO
Nowoczesne lampy Leo to strzał w dziesiątkę dla amatorów geometrycznego designu. Kwadratowa konstrukcja kinkietów świetnie komponu-
je się z aranżacją w stylu klasycznym lub skandynawskim. W ich produkcji wykorzystano wypalaną ceramikę, która gwarantuje im optymalną 
wytrzymałość przez długie lata. Lampy emitują światło od strony górnej i dolnej, dzięki czemu okażą się niezastąpione w stworzeniu nastrojowej 
aranżacji salonu, sypialni czy przedpokoju.

Modern Leo lamps are a bullseye for devotees of geometric design. The square construction of the wall light perfectly fits in with the classic or Scandinavian style. Their production 
uses fired ceramics, which guarantees them lasting durability for many years. The lamps emit light from top and bottom, making them indispensable in creating a moody arrange-
ment of the living room, the bedroom, or the hallway.
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Kinkiet | wall lamp
Leo   SL.0871

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

 szary  |  grey

 ceramika, szkło | ceramic, glass

  15/15/15 cm

Kinkiet | wall lamp
Leo   SL.0872

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

 czarny  |  black

 ceramika, szkło | ceramic, glass

  15/15/15 cm

Kinkiet | wall lamp
Leo   SL.0005

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

 biały | white 
(może być malowany | can be painted)  

 ceramika, szkło | ceramic, glass

  15/15/15 cm



VEGA
Atrakcyjne lampy VEGA zachwycają nowoczesnym designem, który świetnie komponuje się z aranżacjami w stylu skandynawskim i minimali-
stycznym. Gustowne kinkiety okażą się ciekawą dekoracją ścian również w przestrzeni biurowej. Na uwagę zasługuje dwukierunkowe oświetle-
nie, dzięki któremu można efektywnie doświetlić powierzchnię ściany lub wnękę. Lampy wyprodukowano z najtrwalszej ceramiki wypalanej, 
co dodatkowo zapewnia im optymalną wytrzymałość.

Attractive Vega lamps delight by their modern design, which blends perfectly with Scandinavian and minimalist arrangements. Tasteful lights will prove to be interesting wall deco-
rations also in the office space. Noteworthy is the bidirectional illumination, which can effectively illuminate the surface of the wall or recess. Lamps are made from the most durable 
fired ceramics, which gives them lasting durability.
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Kinkiet | wall lamp
Vega   SL.0877

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

 szary  |  grey   

 ceramika, szkło | ceramic, glass

  32/9/9 cm

Kinkiet | wall lamp
Vega   SL.0878

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

 czarny  |  black

 ceramika, szkło | ceramic, glass

   32/9/9 cm

Kinkiet | wall lamp
Vega   SL.0006

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

 biały | white 
(może być malowany | can be painted)  

 ceramika, szkło | ceramic, glass

   32/9/9 cm



NESTA

Kto powiedział, że miejsce ceramiki jest na stole? My zrobiliśmy z niej ten piękny kin-
kiet, aby wniósł do Twojego domu więcej światła. W dzień NESTA zachwyci Cię swoją 
delikatną formą, a wieczorem zaprosi na świetlne widowisko. Blask rozchodzi się z niej 
obustronnie, więc świetnie sprawdzi się w formie dekoracji podświetlającej ścianę. 
NESTA to kinkiet niebanalny. Łączy ponadczasowy kształt z naturalnym materia-
łem, jakim jest ceramika. Nada Twojemu wnętrzu smaku i stworzy w nim domową 
atmosferę. Bliżej Ci do nowoczesnego minimalizmu czy nurtu eko? NESTA będzie 
świetnym dodatkiem do obu tych aranżacji. 

Who said pottery’s place is on the table? We turned it into this beautiful sconce to bring more light into 
your home. NESTA will delight you with its delicate form during the day, and put on a light show in the 
evening. The glow spreads out from both sides, so it will be perfect as a decoration illuminating the wall. 
NESTA is not your ordinary sconce. It combines a timeless shape with a natural ceramic material. Not only 
will it add taste to your interior, but it will certainly create a homely atmosphere. Are you leaning more 
towards modern minimalism or the eco trend? NESTA will be a great addition to both design styles. 

Kinkiet | wall lamp
Nesta   SL.0839

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

 biały | white 
(może być malowany | can be painted)  

 ceramika, szkło | ceramic, glass

  15/15/15 cm
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SUBANI

Kinkiet z ceramiki? Jasne! Zwłaszcza jeśli lubisz przewrotność - tak, jak my. Geometryczna forma i zaokrąglone krawędzie kinkietu 
SUBANI nadają mu futurystyczny klimat. Świetnie się zaprezentuje w otoczeniu okrągłych stolików i miękkich, tapicerowanych foteli. 
Lampę SUBANI od spodu zamyka mleczne szkło, od góry jest otwarta na świat. Dzięki temu światło sączy się z niej w obu kierunkach  
i zalewa całą ścianę urokliwym blaskiem. Stworzy przytulny klimat do kolacji lub doświetli przedpokój. Będzie wyglądać pięknie  
w dowolnej aranżacji wnętrza. 

A ceramic sconce? Sure! Especially if, like us, you enjoy unconventional solutions. The geometric form and rounded edges of the SUBANI sconce give it a futuristic feel. 
It will look great paired with round tables and soft upholstered armchairs. 
Our SUBANI lamp features an open-top shade, whereas its base is made of milk glass. Thanks to this, the light spreads in both directions and washes the entire wall 
with a charming glow. SUBANI will create a cosy atmosphere over dinner or illuminate your hallway. It will fit right in with any interior design style. 

Kinkiet | wall lamp
Subani  SL.0840

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

 biały | white 
(może być malowany | can be painted)  

 ceramika, szkło | ceramic, glass
  33/10/10 cm



Kinkiet | wall lamp
Leo Line   SL.0230

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

 biały | white 
(może być malowany | can be painted)  

 ceramika, szkło | ceramic, glass   

  15/15/15 cm

LEO LINE

Nowoczesne lampy LEO LINE to strzał w dziesiątkę dla amatorów geometrycznego 
designu. Kwadratowa konstrukcja kinkietów świetnie komponuje się z aranżacją 
w stylu klasycznym lub skandynawskim. W ich produkcji wykorzystano wypalaną 
ceramikę, która gwarantuje im optymalną wytrzymałość przez długie lata. Lampy 
emitują światło od strony górnej i dolnej, dzięki czemu okażą się niezastąpione w 
stworzeniu nastrojowej aranżacji salonu, sypialni czy przedpokoju.

Modern lamps Leo line is a shot in the bullseye for devotees of geometric design. The square construc-
tion of the wall lamps perfectly fits in with the classic or Scandinavian style. Their production uses fired 
ceramics, which guarantees them optimum durability for many years to come. The lamps emit light 
from top and bottom, making them indispensable in creating a moody arrangement of the living room, 
the bedroom, or the hallway.
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VEGA LINE

Atrakcyjne lampy VEGA LINE zachwycają nowoczesnym designem, który świetnie komponuje się z aranżacjami w stylu skandynaw-
skim i minimalistycznym. Gustowne kinkiety okażą się ciekawą dekoracją ścian również w przestrzeni biurowej. Na uwagę zasługuje 
dwukierunkowe oświetlenie, dzięki któremu można efektywnie doświetlić powierzchnię ściany lub wnękę. Lampy wyprodukowano  
z najtrwalszej ceramiki wypalanej, co dodatkowo zapewnia im optymalną wytrzymałość.

Attractive Vega line lamps delight in modern design, which perfectly fits in with Scandinavian and minimalist arrangements. Tasteful wall lamps will prove to be inter-
esting wall decorations also in the office space. Noteworthy is the bi-directional illumination, which can effectively illuminate the surface of the wall or recess. Lamps 
are made from the most durable fired ceramics, which gives them optimum strength.

Kinkiet | wall lamp
Vega Line   SL.0231

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

 biały | white 
(może być malowany | can be painted)  

 ceramika, szkło | ceramic, glass   

  32/9/9 cm



TAUGAN

TAUGAN intryguje i przyciąga spojrzenia. Łączy prostą, geometryczną formę z subtelną szlachetnością ceramiki, z której został wykonany. 
Będzie ozdobą Twojego wnętrza nawet wtedy, gdy jest zgaszony, 
Kinkiet TAUGAN rewelacyjnie doświetli Twój dom i pomoże wyeksponować ścianę z cegły lub kamienia. Światło rozchodzi się równomiernie 
w górę lampy, tworząc piękny, dekoracyjny efekt. Idealny, by podkreślić nowoczesny styl Twojego mieszkania. Bo diabeł tkwi w szczegółach. 

TAUGAN intrigues and draws attention. It combines a simple, geometric form with the subtle nobility of ceramics, from which it was made. It will complement your 
interior even when it is switched off. 
Our TAUGAN sconce will perfectly illuminate your home and help you enhance a brick or stone wall. The light evenly spreads upwards, creating a beautiful decorative 
effect. Perfect to highlight the modern style of your flat. Because the devil is in the details.
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Kinkiet | wall lamp
Taugan   SL.0836

  G9, 2x40W, 50Hz, 220V, IP20

 biały | white 
(może być malowany | can be painted)  

 ceramika | ceramic    

  30/6/16 cm
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HATTOR

Wprowadź powiew świeżości do swojego wnętrza z kinkietem HATTOR! Ta niesztampowa lampa doskonale czuje się otoczeniu no-
woczesnych, designerskich mebli. Wykonaliśmy ją z polskiej ceramiki - materiału, który odpowiada za trwałość i oryginalny charakter 
dekoracji. Drugiej takiej nie znajdziesz.  
HATTOR skutecznie rozjaśni Twój dom. Potrzebujesz stworzyć przytulny klimat do kolacji? A może chcesz doświetlić pokój, gdy oglą-
dasz telewizję? Wystarczy jedno pstryknięcie! Światło lampy jest skierowane w górę, więc świetnie wygląda także na ścianie struktural-
nej, wydobywając z niej prawdziwe piękno. 

Bring a breath of fresh air into your home with our HATTOR sconce! This unique lamp looks great surrounded by modern designer furniture. We made it from durable 
Polish ceramics responsible for the unique character of this fixture. You will not find another one like it.  
HATTOR will effectively brighten up your home. Do you need to create a cosy atmosphere over dinner? Or maybe you want to light up a room while you watch TV? One 
click is all it takes! The lamp’s light is directed upwards, so it also looks great on a structured wall, bringing out its true beauty. 

Kinkiet | wall lamp
Hattor  SL.0837

  G9, 2x40W, 50Hz, 220V, IP20

 biały | white 
(może być malowany | can be painted)  

 ceramika | ceramic    

  36/6/16 cm



VIXEN

Szukasz wyjątkowego oświetlenia do przedpokoju lub salonu? Lubisz kiedy rozproszone, ciepłe światło dodaje Twoim wnętrzom wyjątko-
wego charakteru? Kinkiety ceramiczne serii Vixen są do tego stworzone. Pasują do każdego stylu i aranżacji wnętrza, nadając mu niepowta-
rzalnego wyglądu. Elegancja i nowoczesność w jednym! Dodatkowo kinkiet serii VIXEN charakteryzuje się bardzo ciekawym rozwiązaniem 
w postaci strumieni światła padających zarówno od dołu, jak i od góry. Dzięki temu nie potrzeba dodatkowych źródeł światła.

Are you looking for unique lighting for your hallway or living room? Do you like diffused, warm light that gives your interiors a unique character? The VIXEN ceramic 
wall lamps are made for this. They match every style and interior design, giving it a distinctive look. Ele-gance and modernity at the same time. In addition, the Vixen 
series wall lamps are characterized by a very interesting solution in the form of streams of light falling both from the bottom and from the top. No additional light sour-
ces are needed.
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Kinkiet | wall lamp
Vixen  SL.0834

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

 biały | white 
(może być malowany | can be painted)  

 ceramika, szkło | ceramic, glass

  30/15/12 cm
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HELIOS

Niebanalne lampy z serii Helios to idealna propozycja dla amatorów ceramicznych produktów w nowoczesnej odsłonie. Prezentowane 
modele sprawdzą się przy optycznym powiększaniu wnętrz, ponieważ emitują światło z dwóch stron. Warto zwrócić uwagę na ele-
ganckie kinkiety, które wspaniale komponują się z klasycznymi aranżacjami salonu, sypialni czy przedpokoju. Dodatkową zaletą jest 
ich uniwersalna kolorystyka oraz dekoracyjne wyprofilowanie ceramicznej obudowy.

Unusual Helios lamps are ideal for devotees of ceramic products in a modern setting. Presented models will optically expand the interior because they emit light on 
two sides. It is worth to pay attention to these elegant wall lamps, which combine perfectly with the classical arrangements of the living room, the bedroom, or the 
hallway. The added advantage is their universal coloring  
and the decorative profiling of the ceramic casing.

Kinkiet | wall lamp
Helios   SL.0002

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

 biały | white 
(może być malowany | can be painted)  

 ceramika, szkło | ceramic, glass

  40/9/15 cm



GLOBE

Niebanalne lampy ścienne Globe to jedna z nowszych propozycji wśród ceramicz-
nych modeli. Warto zwrócić uwagę na okrągły kształt, który gwarantuje niezwykle 
nastrojowe oświetlenie całej przestrzeni. Specyficzny design lamp znakomicie 
wkomponuje się w klasyczną aranżację lub w wystrój utrzymany w stylu skandy-
nawskim. Seria Globe okaże się świetnym rozwiązaniem nie tylko w mieszkaniach, 
ale również we wnętrzach o charakterze biurowym, w hotelach czy w restauracjach.

The original Globe wall lamp is one of the newer proposals among ceramic models. It is worth noting the 
circular shape, which guarantees an extremely atmospheric illumination of the whole space. The unique 
design of the lamps perfectly integrates into a classical arrangement or a Scandinavian design. The Glo-
be series is a great solution not only in apartments but also in office interiors, hotels or restaurants.. 

Kinkiet | wall lamp
Globe   SL.0032

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

 biały | white  
(może być malowany | can be painted)  

 ceramika | ceramic   
  18/15/15 cm

30
6 30

7

MAGNET

Niebanalne lampy ceramiczne z kolekcji Magnet to strzał w dziesiątkę dla amatorów efektownych rozwiązań oświetleniowych. Ich znakiem 
rozpoznawczym jest bardzo modny, nowatorski kształt, który okaże się wspaniałym dopełnieniem dla nowoczesnych aranżacji w stylu skan-
dynawskim lub minimalistycznym. Dzięki lampom można zadbać o nastrojowy klimat w sypialni, w salonie czy w przedpokoju. Kolekcja 
Magnet sprawdzi się również w pomieszczeniach o charakterze biurowym.

Unique ceramic lamps from the Magnet collection are a hit in the market for devotees of impressive lighting solutions. Their trademark is a very trendy, innovative sha-
pe, which will prove to be a great complement to modern Scandinavian or minimalist design. Thanks to the lamps you can take care of the atmospheric mood in the 
bedroom, in the living room or in the hallway. The Magnet collection will also work in offices.

Kinkiet | wall lamp
Magnet   SL.0034

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

 biały | white  
(może być malowany | can be painted)  

 ceramika | ceramic   

 36/8/16 cm
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OSKAR

Kolekcja lamp Oskar przypadnie do gustu każdemu amatorowi najmodniejszych rozwiązań w zakresie funkcjonalnego oświetlenia. No-
woczesne kinkiety okażą się niezastąpione pod kątem efektownego doświetlenia ściany bądź wnęki. Ich specyficzny design świetnie 
komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami, w tym z aranżacjami utrzymanymi w minimalistycznym lub skandynawskim stylu. Lampy 
powstały na bazie wysokojakościowej masy ceramicznej, co wpływa na ich wytrzymałość.

The Oskar lamp collection will appeal to every devotee of the trendiest functional lighting solutions. Modern wall lamps will prove irreplaceable for effective wall or re-
cessed lighting. Their unique design blends well with modern interiors, including minimalist or Scandinavian design. Lamps are made of high quality ceramic, which 
contributes to their strength.

Kinkiet | wall lamp
Oskar   SL.0160

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

 biały | white 
(może być malowany | can be painted)  

 ceramika, szkło | ceramic, glass

 34/17/8 cm

SAMIR/
LANA

Twoje wnętrze zasługuje na więcej blasku! Już LANA o niego zadba. Doświetli Twój dom, tworząc 
przytulną atmosferę w sypialni czy jadalni. Otuli wnętrza miękkim światłem, które rozchodzi się  
z niego w dwóch kierunkach. Na dowolnej ścianie wyczaruje niesamowity, dekoracyjny efekt.  
Kinkiet LANA wykonaliśmy z wysokiej jakości polskiej ceramiki - materiału, trwałego i stylowego 
zarazem. Doskonale współgra z meblami o zaokrąglonych krawędziach - sprawdzi się zarówno 
w nowoczesnym, jak i klasycznym wystroju. 

Your interior deserves more shine! LANA will take care of it. It will light up your home, creating a cosy atmosphere in the 
bedroom or dining room. This lamp will envelop your interior in soft light spreading in two directions. It will create an 
amazing decorative effect on any wall.   
The LANA sconce is made of high-quality Polish ceramics - a material both durable and stylish. It perfectly comple-
ments furniture with rounded edges - and will suit modern, as well as classic decor.

Kinkiet | wall lamp
Samir   SL.0161

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

 biały | white 
(może być malowany | can be painted)  

 ceramika | ceramic   
  10,5/10,5/25 cm

Kinkiet | wall lamp
Lana  SL.0838

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

 biały | white 
(może być malowany | can be painted)  

 ceramika | ceramic   

  29x16 x 11 cm



Nowoczesne plafony ceramiczne serii KALU to idealne rozwiązanie do każdego domu czy 
mieszkania. Ich ergonomiczny, prosty design ucieszy oko każdego, bez względu na upodo-
bania. Dodatkowo, plafony ceramiczne KALU w niebanalny sposób doświetlą każdy punkt 
mieszkania. Sprawdzą się idealnie w kuchni - nad blatem roboczym lub jako główne oświe-
tlenie, w przedpokoju, łazience czy nawet sypialni. Dzięki niewielkim rozmiarom plafony nie 
rzucają się w oczy, a dają wspaniały efekt świetlny po włączeniu.

Modern KALU series ceramic plafonds are ideal for any home or apartment. Their ergonomic, simple design will 
please an eye of anyone, regardless of their preferences. Additionally, KALU ceramic plafonds will illuminate every 
point of the apartment in a unique way. They work perfectly in the kitchen - over the worktop or as the main li-
ghting, in the hallway, bathroom or even bedroom. Thanks to their small size, the screens are not conspicuous and 
give a great light effect when turned on.

KALU
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Plafon | ceiling lamp
Kalu   SL.0841

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

 biały | white 
(może być malowany | can be painted)  

 ceramika | ceramic    

  14/14/14 cm

Niebanalny, kwadratowy kształt plafonów ceramicznych serii SEIDA to wyjątkowe 
rozwiązanie w tej kategorii oświetlenia. Jeśli chcesz postawić na oryginalne punkty 
świetlne w Twoim mieszkaniu - plafon ceramiczny SEIDA sprawdzi się idealnie i bę-
dzie wyglądał pięknie nie tylko ze świecącą żarówką. Plafony umieszczone na suficie 
prezentują się wspaniale zarówno w pojedynkę, jak i w grupach. Symetryczne lub 
nieregularne rozmieszczenie nad konkretnymi miejscami wymagającymi doświe-
tlenia doda charakteru każdemu pomieszczeniu.

The unique square shape of SEIDA series ceramic plafonds is a unique solution in this lighting category. 
If you want to put the original light points in your apartment - SEIDA ceramic plafonds will work perfectly 
and look beautiful not only with a glowing light bulb. The plafonds, placed on the ceiling, present them-
selves magnificently either alone or in larger groups. A symmetrical or irregular arrangement over specific 
places that require illumination will add a unique character to each room.

SEIDA

31
1

31
1

Plafon | ceiling lamp
Seida   SL.0850

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

 biały | white 
(może być malowany | can be painted)  

 ceramika | ceramic    

  14/14/14 cm
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