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Nowoczesne biuro, mieszkanie w minimalistycznym 
stylu - w takich wnętrzach NANCY lubi sobie powisieć! 
Mimo że patrzy na wszystkich z góry, to nie można od-
mówić jej prostego, naturalnego uroku. Klosz w kształcie 
wąskiego walca wisi na wytrzymałej lince z transparent-
nego przewodu. Doskonale zaprezentuje się we wnę-
trzach o ponadstandardowej wysokości lub jako oświe-
tlenie nad stołem w jadalni czy kuchenną wyspą.  
NANCY za gościnę chętnie się odwdzięcza jasnym sno-
pem światła. Nie pozwól jej dłużej na siebie czekać  
w ciemnym magazynie!

A modern office, or a flat in a minimalist style - these are the kinds of 
interiors NANCY likes to hang around in! Although it looks down on 
everyone, you cannot deny its simple, natural charm. A narrow cylindri-
cal lamp shade hangs on a durable transparent cord. It will look great 
in interiors with an above-standard height, or as a light fixture above a 
dining room table or kitchen island.   
NANCY will gladly repay you for your hospitality with a bright beam of 
light. Do not let it wait any longer in a dark warehouse!

NANCY
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Lampa wisząca | pendant lamp
Nancy   SL.0843

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

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

 ceramika | ceramic    

  32/8/132 cm

Jakie wnętrza lubi ELECTRA? Wysokie sufity, dużo przestrze-
ni - to jej klimaty. Chętnie zawiśnie nad stołem w jadalni czy 
stolikiem w salonie. Jeśli chodzi o styl, to ma swoje standardy, 
ale nie z kosmosu. Znajdzie dla siebie miejsce w niemal każ-
dym nowocześnie urządzonym pomieszczeniu. Można się  
z nią dogadać! 
Mimo niewielkich rozmiarów, daje stosunkowo dużo światła 
w postaci rozproszonego snopu. Podłużną lampę zamonto-
waliśmy na trwałej lince wykonanej z transparentnego prze-
wodu, więc ELECTRA nikomu nie wejdzie na głowę!  

What kind of interiors does ELECTRA like? High ceilings, lots of space – that 
is Electra‘s kind of thing! It will happily hang over your dining room or living 
room table. When it comes to style, this lamp has its own standards, but 
they’re not outrageously high. It’s very easy-going and will find a place for 
itself in almost every modern room! 
Do not let Electra’s small size mislead you - it provides a relatively large 
amount of light in the form of a diffused beam. This elongated lamp is 
mounted on a durable rope made of a transparent wire, so you will not let 
ELECTRA go to your head!  

ELECTRA
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Lampa wisząca | pendant lamp
Electra   SL.0845

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

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

 ceramika | ceramic    

  32/8/132 cm



Ceramiczna lampa wisząca serii GULCAN w oryginalnym 
kształcie doda każdemu wnętrzu wyjątkowego charak-
teru. Dzięki swojej prostocie i nowoczesności sprawdzi 
się idealnie zarówno w domu, jak i mieszkaniu, niezależ-
nie od pomieszczenia, w którym zechcesz ją umieścić.  
Z uwagi na przewód, którego długość możesz dosto-
sować do swoich potrzeb i upodobań, wisząca lampa 
GULCAN może być elementem dekoracyjnym sypialni, 
pokoju dziennego, jadalni, a nawet łazienki. Z pewnością 
będzie pasować do Twojego wnętrza!

The ceramic pendant lamp of the GULCAN series in its original shape 
will add a unique character to each interior. Thanks to its simplicity and 
modernity, it is perfect for both home and apartment, regardless of the 
room you want to put it in. Because of the cable, the length of which 
you can customize to your needs and tastes, the pendant GULCAN 
lamp can be a decorative element in the bedroom, living room, dining 
room and even the bathroom. It surely will match and enrich the infe-
riors of your house!

GULCAN
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Lampa wisząca | pendant lamp
Gulcan   SL.0849

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

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

 ceramika | ceramic    

  28,5/16/128,5 cm

Szukasz prostej w swoim kształcie, pasującej do każdego 
wnętrza i stylu lampy? Ceramiczna lampa wisząca serii  
FLAWIUSZ sprawdzi się w tej roli idealnie! Niezależnie od 
kolorów ścian, podłóg czy mebli - zawsze będzie się pre-
zentować wspaniale w Twoim wnętrzu. Możesz z łatwością 
dostosować wysokość, na której ma zawisnąć, dzięki regulo-
wanemu przewodowi. Lampa wisząca Flawiusz będzie 
stanowić piękne zwieńczenie sypialni, kuchni czy jadalni  
i otuli wnętrze rozproszonym, ciepłym światłem, dodając  
mu przytulności. 

Are you looking for a simple design that fits any interior and style? The ce-
ramic pendant lamp of the FLAWIUSZ series will work perfectly in this role! 
Regardless of the colour of the walls, floors or furniture - it will always look 
great in your interior. You can easily adjust the height at which it is to hang, 
thanks to the adjustable wire. The FLAWIUSZ pendant lamp will fit beauti-
fully into the bedroom, kitchen or dining room and will surround the interior 
with diffuse, warm light, adding to its cosiness.

FLAWIUSZ
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Lampa wisząca | pendant lamp
Flawiusz   SL.0848

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

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

 ceramika | ceramic    

  23/21,5/123 cm



Ceramiczna lampa wisząca serii BUKANO to połączenie 
prostoty, elegancji i wyjątkowego designu. Dzięki nieba-
nalnemu rozwiązaniu, jakim jest uchwyt w górnej części 
lampy, nabiera ona wspaniałego charakteru. Idealnie 
sprawdzi się nad stołem jadalni, ponieważ można dosto-
sować jej długość do swoich potrzeb, a idealnie doświetli 
miejsce codziennych posiłków. Ponadto, przy zastoso-
waniu oryginalnej żarówki, lampa serii BUKANO będzie 
stanowić nie tylko punkt świetlny, ale również wyjątkową 
ozdobę pomieszczenia.

The ceramic hanging lamp of the BUKANO series is a combination of 
simplicity, elegance and unique design. Thanks to the unique solution, 
which is the handle in the top part of the lamp, it surprises every-
one. This lamp is ideal for the dining room table, as its length can be 
adjusted, and is ideally suited to the location of the daily meals of the 
whole family. In addi-tion, using the original bulb, the BUKANO series 
lamp will be a unique decoration of the room in which it will hang.

BUKANO
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Lampa wisząca | pendant lamp
Bukano   SL.0842

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

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

 ceramika | ceramic    

  26/21,5/126 cm

Jeśli oświetlenie, to tylko z pomysłem! Na przykład takim, jak 
lampa wisząca PAVLUS. Jej geometryczny kształt przyciągnie 
spojrzenie każdego gościa. Będzie królowała we wnętrzu 
w stylu skandynawskim lub minimalistycznym. Doskonale 
sprawdzi się w sypialni i nad jadalnianym stołem, w salonie  
i w przedpokoju. Wszędzie tam, gdzie potrzebujesz dobrego 
oświetlenia i nowoczesnego akcentu.  
Chcesz wyrazić swoją artystyczną duszę? Ceramiczną po-
wierzchnię lampy PAVLUS możesz pomalować tak, jak chcesz. 
Na różowo, niebiesko czy w fantazyjne wzory - wystarczy zwy-
kła farba do ścian. Pamiętaj: Twoje wnętrze - Twoje zasady. 

When searching for new lighting, always go for the very best in unique pie-
ces, such as our PAVLUS pendant light. Its geometric shape will catch the eye 
of every guest. It will work best in a Scandinavian-style or minimalist interior. 
Perfect for your bedroom, living room, over a dining room table, or in your 
hallway. Wherever you need good lighting and a modern twist.  
Looking for a way to express your artistic side? You can paint the ceramic sur-
face of the PAVLUS lamp any way you like. Pink, blue, or in fancy patterns - all 
you need is regular wall paint. Remember: your interior - your rules. 

PAVLUS
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Lampa wisząca | pendant lamp
Pavlus   SL.0844

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

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

 ceramika | ceramic   
  30/16,5/130 cm



SPANISH ORANGE
WSZECHSTRONNOŚĆ ZASTOSOWAŃ

Eleganckie lampy sufitowe o regularnym kształcie, prostych liniach i dużej powierzchni świecącej są uniwersalną 
propozycją do wnętrz w różnych aranżacjach. Minimalistyczna forma pozwala na wykorzystanie nawet kilku sztuk  

w jednym pomieszczeniu i stworzenie na suficie ciekawego wzoru.

VERSATILE APPLICATIONS
Elegant ceiling lamps with a regular shape, straight lines, and a large luminous surface are a versatile option for interiors in various design 

styles. Their minimalist form allows you to mount several lamps in one room and create an interesting pattern on the ceiling. 



Rodzaj wybranego oświetlenia ma ogromne znaczenie dla tego, czy uda nam się uzyskać spójny charakter wnętrza, 
dokładnie taki, jak chcemy. Designerskie lampy sufitowe Arena to znakomite dopełnienie nowoczesnych aranżacji. Do-
stępne w kilku wariantach kolorystycznych i wielkościach, dopasowane do serii Arena pozwalają na tworzenie różnorod-
nych układów na suficie, kiedy potrzeba więcej niż jednej lampy na całe pomieszczenie. Prostota stylu i znakomita jakość 
nadają serii niezwykle elegancji charakter. 

The type of lighting chosen is of paramount importance to whether we can achieve the coherent character of the interior exactly as we want. Designer 
ceiling lamps Arena is a perfect complement to modern arrangements. Available in several color variants and sizes, matching the Arena series, you can 
create a variety of ceiling arrangements when you need more than one lamp for the entire room. Simplicity of style and excellent quality give the series 
an extraordinarily elegant character.

ARENA



322

Plafon | ceiling lamp
Arena 25   SL.0129

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

 biały | white    

 PVC   

 25/25/12 cm

Plafon | ceiling lamp
Arena 25   SL.0128

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

 szary | grey    

 PVC   

 25/25/12 cm

Plafon | ceiling lamp
Arena 25   SL.0127

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

 czarny | black    

 PVC   

 25/25/12 cm
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Plafon | ceiling lamp
Arena 35   SL.0123

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

 biały | white    

 PVC   

 35/35/12 cm

Plafon | ceiling lamp
Arena 35   SL.0122

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

 szary | grey    

 PVC   

 35/35/12 cm

Plafon | ceiling lamp
Arena 35   SL.0121

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

 czarny | black    

 PVC   

 35/35/12 cm



Plafon | ceiling lamp
Arena 45   SL.0126

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

 biały | white    

 PVC   

 45/45/12 cm

Plafon | ceiling lamp
Arena 45   SL.0125

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

 szary | grey    

 PVC   

 45/45/12 cm

Plafon | ceiling lamp
Arena 45   SL.0124

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

 czarny | black    

 PVC   

 45/45/12 cm
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Plafon | ceiling lamp
Arena 55   SL.0919

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

 biały | white    

 PVC   

 55/55/12 cm

Plafon | ceiling lamp
Arena 55   SL.0918

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

 szary | grey    

 PVC   

 55/55/12 cm

Plafon | ceiling lamp
Arena 55   SL.0917

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

 czarny | black    

 PVC   

 55/55/12 cm
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Lampa wisząca | pendant lamp
Arena 35   SL.0117

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

 biały | white    

 PVC, stal | PVC, steel  

  35/35/max. 80 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Arena 35   SL.0116

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

 szary | grey 

 PVC, stal | PVC, steel   

 35/35/max. 80 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Arena 35   SL.0115

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

 czarny | black    

 PVC, stal | PVC, steel   

 35/35/max. 80 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Arena 35   SL.0116

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

 szary | grey 

 PVC, stal | PVC, steel   

 35/35/max. 80 cm
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Lampa wisząca | pendant lamp
Arena 45   SL.0120

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

 biały | white    

 PVC, stal | PVC, steel    

  45/45/max. 80 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Arena 45   SL.0119

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

 szary | grey 

 PVC, stal | PVC, steel     

 45/45/max. 80 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Arena 45   SL.0118

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

 czarny | black

 PVC, stal | PVC, steel   

 45/45/max. 80 cm



Eleganckie lampy sufitowe z kolekcji Horus stworzone zostały z myślą o nowoczesnych 
wnętrzach i awangardowo urządzonych domach. Stylowe plafony oraz lampy wiszące z 
tej serii wyróżniają się prostą, gustowną linią oraz oryginalną formą. Wielką zaletą kolekcji 
HORUS jest jej uniwersalność – prezentowane lampy doskonale wpasują się w aranżację 
modernistyczną, skandynawską, loftową lub nowoczesną. Doskonała jakość i nieprzecięt-
ny efekt dla najbardziej wymagających. 

Elegant ceiling lamps from the Horus collection have been created for modern interiors and avant-garde-style 
homes. Stylish ceiling lights and hanging lamps from this series stand out with a simple, tasteful line and origi-
nal form. The great advantage of the HORUS collection is its versatility - the presented lamps perfectly fit into 
modernist, Scandinavian, loft or modern arrangements. Excellent quality and unmatched effect for the most 
demanding customers.

HORUS



Plafon | ceiling lamp
Horus 25   SL.0144

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

 biały | white     PVC   

 25/25/12 cm

Plafon | ceiling lamp
Horus 25   SL.0143

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

 szary | grey     PVC   

 25/25/12 cm

Plafon | ceiling lamp
Horus 25   SL.0142

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

 czarny | black     PVC   

 25/25/12 cm
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Plafon | ceiling lamp
Horus 35   SL.0138

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

 biały | white     PVC   

 35/35/12 cm

Plafon | ceiling lamp
Horus 35   SL.0137

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

 szary | grey     PVC   

 35/35/12 cm

Plafon | ceiling lamp
Horus 35   SL.0136

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

 czarny | black     PVC   

 35/35/12 cm
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Plafon | ceiling lamp
Horus 45   SL.0141

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

 biały | white     PVC   

 45/45/12 cm

Plafon | ceiling lamp
Horus 45   SL.0140

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

 szary | grey     PVC   

 45/45/12 cm

Plafon | ceiling lamp
Horus 45   SL.0139

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

 czarny | black     PVC   

 45/45/12 cm
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Plafon | ceiling lamp
Horus 55   SL.0922

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

 biały | white     PVC   

 55/55/12 cm

Plafon | ceiling lamp
Horus 55   SL.0921

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

 szary | grey     PVC   

 55/55/12 cm

Plafon | ceiling lamp
Horus 55   SL.0920

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

 czarny | black     PVC   

 55/55/12 cm



Lampa wisząca | pendant lamp
Horus 35   SL.0132

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

 biały | white    

 PVC, stal | PVC, steel   

  35/35/max. 80 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Horus 35   SL.0131

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

 szary | grey   
  PVC, stal | PVC, steel   

 35/35/max. 80 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Horus 35   SL.0130

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

 czarny | black    

 PVC, stal | PVC, steel   

 35/35/max. 80 cm
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Lampa wisząca | pendant lamp
Horus 35   SL.0131

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

 szary | grey   
  PVC, stal | PVC, steel   

 35/35/max. 80 cm

33
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Lampa wisząca | pendant lamp
Horus 45   SL.0135

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

 biały | white    

 PVC, stal | PVC, steel  

  45/45/max. 80 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Horus 45   SL.0134

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

 szary | grey    

 PVC, stal | PVC, steel   

 45/45/max. 80 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Horus 45   SL.0133

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

 czarny | black    

 PVC, stal | PVC, steel   

 45/45/max. 80 cm
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HEXA
Bardzo ważnym atutem lamp z kolekcji HEXA jest ich nie-
codzienny i intrygujacy wygląd. Geometryczny styl lamp 
jest niezwykle ciekawy. Z kolei różnorodność modeli po-
zwoli rozświetlić każde pomieszczenie, bez względu na styl 
aranżacji.

A very important advantage of the lamps from the HEXA collection is their unusu-
al and intriguing appearance. The geometric style of the lamp is incredibly intere-
sting. In turn, a variety of models will allow you to illuminate any room, regardless 
of the style of decoration.

Plafon | ceiling lamp
Hexa

 PVC

SL.0687

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

 czarny | black  

  25/25/15 cm

SL.0690

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

  35/35/15 cm

SL.0693

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

 czarny | black  

  45/45/15 cm

33
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SL.0686

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

 bi ały | white  

  25/25/15 cm

SL.0689

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

 biały | white  

  35/35/15 cm

SL.0692

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

 biały | white  

  45/45/15 cm

SL.0688

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

 srebrny | silver  

  25/25/15 cm

SL.0691

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

 srebrny | silver  

  35/35/15 cm

SL.0694

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

 srebrny | silver   

  45/45/15 cm



TANGERINE
KREATYWNA ELEGANCJA

Lampy z białego szkła w kształtach dalekich od znanej wszystkim klasyki! Wzbogacone o drewniane i stalowe el-
ementy, idealnie wkomponują się w eleganckie czy rustykalne wnętrza. Sprawdź, co powstało z odważnej zabawy 

formą i dbałości o wysoką funkcjonalność. 

CREATIVE ELEGANCE
Lamps made of white glass in shapes far from well-known classics! Enriched with wooden and steel elements, they will perfectly fit into 

elegant or rustic interiors. Check out the outcome of our bold play with form and attention to high functionality. 



EMILIO

Połączenie drewna i mlecznego szkła – to coś, co sprawdza się dobrze  
w każdym otoczeniu. Nowoczesne lampy Emilio łączą ponadczasowy de-
sign i nowoczesną funkcjonalność. Mleczne szkło daje miękkie, przyjemne 
światło, które towarzyszyć będzie ciepłej, domowej atmosferze. Lampy te 
doskonale pasować będą do wnętrz klasycznych, eleganckich, jak też urzą-
dzonych w stylu romantycznym czy rustykalnym, świetnie wpiszą się  
w eklektyczny wystrój. 

The combination of wood and matte glass is something that works well in any environment. 
Modern Emilio lamps combine timeless design and modern functionality. Matte glass gives 
a soft, pleasant light that is accompanied by a warm, homely atmosphere. These lamps will 
perfectly fit into classic, elegant, romantic and rustic interiors and will perfectly blend in with 
the eclectic decor.

34
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Plafon | ceiling lamp
Emilio   SL.0186

  E27, 2 x 60W, 50Hz, 220V
 biały, wenge | white, wenge  
 szkło, drewno | glass, wood    

  33/29/10 cm

Kinkiet | wall lamp
Emilio   SL.0185

  E14, 2 x 40W, 50Hz, 220V
 biały, wenge | white, wenge 
 szkło, drewno | glass, wood    

  33/14/10 cm

34
1



Kinkiet | wall lamp
Massimo   SL.0187

  G9, 2 x 40W, 50Hz, 220V
 biały, chrom | white, chrome 
 szkło, stal | glass, steel  

  28/39/6 cm

Plafon | ceiling lamp
Massimo   SL.0188

  E27, 2 x 60W, 50Hz, 220V
 biały, chrom | white, chrome 
  szkło, stal | glass, steel    

  50/66/11 cm

34
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MASSIMO
Massimo to kolekcja nowoczesnych lamp sufitowych i ściennych. Najlepiej sprawdzą 
się w pomieszczeniach, gdzie pożądane jest raczej delikatne, nieco przydymione oświe-
tlenie. Zarówno wnętrza urządzone w stylu skandynawskim, jak i te o ultra nowocze-
snym charakterze polubią się z lampami z kolekcji Massimo. Nie ma dla nich jednego 
przeznaczenia - sprawdzą się równie dobrze w kuchni, korytarzu, a nawet w sypialni. 
Chromowy panel jest ciekawym detalem, który sprawia, że te nowoczesne lampy wy-
różniają się na tle innych kolekcji.

Massimo is a collection of modern ceiling and wall lamps. They are best suited for rooms where a rather light,
slightly smokey lighting is desirable. Both Scandinavian and ultra-modern interiors will benefit from Mas-
simo lamps. There is more than one destination for them - they will do well in the kitchen, the hallway, and 
even in the bedroom. The chromed panel is an interesting detail that makes these modern lamps stand out 
against other collections.

34
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Stylowe połączenie szkła i metalu zawsze budzi zachwyt fanów nowoczesnych 
stylizacji – kolekcja Fabiano powstała właśnie dla nich. Geometryczne kształty, naj-
wyższej jakości materiały i minimalistyczny design sprawą, że każda nowoczesna 
lampa z tej serii stanie się unikalną ozdobą każdego wnętrza. Oświetlenie Fabiano 
doskonale sprawdzi się w każdym pomieszczeniu – od salonu i jadalni, po kuchnię 
oraz łazienkę. Najmodniejszy design dla najbardziej wymagających odbiorców. 

The stylish combination of glass and metal is always a delight to fans of modern styling - the Fabiano 
collection was created for them. Geometric shapes, top quality materials and minimalist design make 
every modern lamp in this series a unique decoration of any interior. Fabiano lighting works perfectly in 
every room - from the living room and dining room to the kitchen and bathroom. The most fashionable 
design for the most demanding customers.

FABIANO

34
4

Plafon | ceiling lamp
Fabiano   SL.0198

  E27, 3 x 60W, 50Hz, 220V
 biały, chrom | white, chrome 
 szkło, stal | glass, steel    

  42/40/7 cm

Kinkiet | wall lamp
Fabiano   SL.0197

  E27, 2 x 60W, 50Hz, 220V
 biały, chrom | white, chrome 
 szkło, stal | glass, steel    

  37/27/7 cm
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CELIA

Kinkiet | wall lamp
Celia   SL.0350

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

 chrom, biały | chrome, white

 stal, szkło | steel, glass

  41/23/7 cm
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Plafony i kinkiety Celia wyróżniają się niezwykle ciekawym 
designem i ogromną uniwersalnością. Pięknie wykonane 
oświetlenie ścienne i sufitowe z tej kolekcji, łączy klasyczną 
elegancję z nowoczesnymi akcentami, dzięki czemu nadaje 
się do wykorzystania w prawie każdej aranżacji. Gięte płyty 
ze szkła pięknie rozpraszają światło sprawiając, że w po-
mieszczeniach stworzyć można ciepłą i przytulną atmosferę. 
Lampy z tej serii zachwycają swym unikalnym kształtem i 
stanowić będą oryginalną ozdobę w domu. 

Celia plafonds and wall lamps are distinguished by their unusually intere-
sting design and great versatility. Beautifully designed wall and ceiling li-
ghting from this collection combines classic elegance with modern touches, 
making it suitable for use in almost any arrangement. The bent glass panels 
beautifully diffuse the light, giving the rooms a warm and cozy atmosphere. 
The lamps in this series will delight by their unique shape and will  
be the original ornament at home.

Plafon | ceiling lamp
Celia   SL.0351

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

 chrom, biały | chrome, white

 stal, szkło | steel, glass

  61/53/7 cm
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FUSION
Szukasz oświetlenia, które zostanie z Tobą na lata? Niezależnie od zmieniających się kolorów ścian, podłóg czy 
mebli? Plafon FUSION to idealne rozwiązanie dla osób kochających prostotę. Przymocowany do sufitu nie będzie 
się rzucał w oczy i zabierał przestrzeni w małych pomieszczeniach. Specjalnie wyprofilowany plafon będzie wspa-
niale doświetlał każdą przestrzeń bez konieczności stawiania dodatkowych lamp. Plafon FUSION sprawdzi się  
w kuchni, przedpokoju czy sypialni, zapewniając ciepłe i przyjazne światło.

Looking for lighting that will stay with you for years to come? Regardless of the changing colours of the walls, floors or furniture? Plafond 
FUSION is the perfect solution for people who love simplicity. Attached to the ceiling, it won’t be conspicuous and takes up space in small ro-
oms. The specially shaped plafon will illuminate every space brilliantly without the need for additional lamps. Fusion plafond will be suitable 
for the kitchen, hallway or bedroom, providing charming and cosy light to any of them.
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Plafon | ceiling lamp
Fusion 630   SL.0860

  E27, 5 x 46W, 50Hz, 220V

 biały | white

 szkło | glass

  63/63/8 cm
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Plafon | ceiling lamp
Fusion 430   SL.0859

  E27, 4 x 46W, 50Hz, 220V

 biały | white

 szkło | glass

  43/43/7,6 cm



BUBBLE
Oświetlenie w Twoim domu może zastąpić inne dekoracje. Pod warunkiem, że jego forma jest wyjątko-
wa, przemyślana i dopasowana do stylu domu lub mieszkania. Lampa BUBBLE w kształcie fali to design 
sam w sobie. Niepowtarzalny kształt sprawia, że trudno od niego oderwać wzrok i może z powodzeniem 
zastąpić obraz czy rzeźbę. Co więcej, lampa serii BUBBLE wspaniale doświetli każdą przestrzeń, szczegól-
nie korytarz lub salon. Elegancki, a do tego funkcjonalny – prawdziwe dwa w jednym!

Lighting in your home can replace other decorations. Provided that its form is unique, thoughtful and suited to the style of 
the house or apartment. The wave-shaped BUBBLE lamp is a design in itself. The unique shape makes it difficult to look 
away from it and can successfully replace a painting or sculpture. What’s more, the BUBBLE series lamp will illuminate every 
space, especially the hallway or living room. It is both elegant and functional – it really provides the best of both worlds!

Kinkiet | wall lamp
Bubble  SL.0861

  E27, 1 x 46W, 50Hz, 220V, IP20

 biały | white

 stal, szkło | steel, glass

  30/20/7,5cm
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Plafon | ceiling lamp
Bubble   SL.0862

  E27, 2 x 46W, 50Hz, 220V, IP20

 biały | white

 szkło | glass

  44/40/7,5 cm



Kinkiet | wall lamp
Clino 1   SL.0863

  E27, 1 x 46W, 50Hz, 220V, IP20

 biały | white

 stal, szkło | steel, glass

  27/22/12 cm
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CLINO
Jeśli szukasz oryginalnego oświetlenia do swojego domu lub 
mieszkania - kinkiet serii CLNO będzie świetnym wyborem. 
Wyglądem przypomina gładką taflę wodospadu, co jest ponad-
czasowym i uniwersalnym kształtem. Będzie zatem idealnym 
dopełnieniem zarówno nowoczesnych, jak i tradycyjnych po-
mieszczeń. Jego kształt pozwala również uzyskać niespotykany 
efekt świetlny po włączeniu. Dzięki temu możesz się cieszyć oko 
zerkając na niego o każdej porze dnia i nocy – do tego oczywi-
ście zapewnia również dużo światła!

If you’re looking for original lighting for your home or apartment - the CLINO 
series wall lamp will be a great choice. The appearance resembles a smooth 
waterfall sheet, which makes it a both an unique and universal decoration. It will 
be a perfect complement to both modern and traditional rooms. Its shape also 
allows for an unusual light effect when turned on. This allows you to enjoy your 
eye looking at it at any time of day or night – and of course it also provides  
a great source of light for your house!
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Kinkiet | wall lamp
Clino 2   SL.0864

  E27, 2 x 46W, 50Hz, 220V, IP20

 biały | white

 szkło | glass

  31/27/12 cm



Plafon | ceiling lamp
Avior   SL.0908

  LED 22W, 2000lm, 3000K, 50Hz, 220V, IP20 
(w zestawie)

 czarny | black

 szkło, stal | glass, steel 

  30/30/11 cm

Plafon | ceiling lamp
Avior   SL.0909

  LED 22W, 2000lm, 3000K, 50Hz, 220V, IP20 
(w zestawie)

 szary | grey

 szkło, stal | glass, steel  

  30/30/11 cm

Plafon | ceiling lamp
Avior   SL.0907

  LED 22W, 2000lm, 3000K, 50Hz, 220V, IP20 
(w zestawie)

 biały | white 

 szkło, stal | glass, steel    

  30/30/11 cm
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AVIOR
Unikatowy styl w Twoim wnętrzu jest możliwy do osiągnięcia nie tylko za pomocą 

kolorów, obrazów czy mebli. Oświetlenie odgrywa w tej kwestii niezwykle istotną rolę. 
Wybierając plafon serii AVIOR sprawisz, że do Twojego wnętrza zawita nowoczesny 

design. Kuchnia, przedpokój czy salon zostaną odpowiednio oświetlone, przez co na 
pewno uzyskają wyjątkowy charakter. Plafony mogą stanowić pojedyncze punkty lub 

większe skupiska - wszystko w zależności od upodobań i stylu wnętrza.

The unique style in your interior is achievable not only with colors, paintings or furniture. Lighting 
plays a crucial role in this. By choosing the Avior series plafond, you will bring a modern design to your 

interior. The kitchen, hallway or living room will be illuminated and will gain a unique character. The 
plafonds can be single points or larger clusters – it all depends on the tastes and style of the interior. 

Nevertheless, these provide a stylish and beautiful decoration. FRENCH SKY
KULISTA HARMONIA

W tym dziale znajdziesz minimalistyczne w formie lampy wiszące o kształcie kuli. Dzięki różnym wersjom kolorysty-
cznym i rozmiarom będą pasowały do wielu nowoczesnych wnętrz. Zobacz, jak oryginalne barwy współgrają z har-

monijnym designem!

SPHERICAL HARMONY
In this section you will find minimalist spherical pendant lights. Thanks to various colour versions and sizes, they will fit into many modern 

interiors. See how their unique colours can complement harmonious design!



BALL
Designerski ukłon w stronę nowoczesności może mieć różne oblicza – projekt, który spra-
wił, że lampy wiszące Ball nadają całości bardzo nowoczesnego charakteru. Okrągłe lampy 
Ball perfekcyjnie wyglądają we wnętrzach urządzonych w stylu minimalistycznym, indu-
strialnym lub modernistycznym – stonowane barwy i prostota formy będzie również paso-
wać do aranżacji skandynawskich oraz loftowych. 

Designers’ nod to modernity may have different faces - a project that has given Ball hanging lamps a very mo-
dern character. Round Ball lamps look perfect in minimalist, industrial or modernist interiors - subdued colors 
and simplicity of form will also fit into Scandinavian and loft arrangements.

Lampa wisząca | pendant lamp
Ball  

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

 szkło, stal | glass, steel 

  30/30/130 cm
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BALL
SL.0252

SL.0250

SL.0251

SL.0249

SL.0256

SL.0253

SL.0254

SL.0248
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UGO Niech stanie się światłość! I doskonały styl. Zaproś do swojego wnętrza lampę wiszącą 
UGO. Jej mlecznobiały klosz równomiernie rozprasza światło, które rozchodzi się we 
wszystkich kierunkach. Piękna, prosta forma, chromowe i złote akcenty lampy UGO 
sprawdzą się w nowoczesnym salonie w klimacie glamour czy w minimalistycznej 
sypialni, której chcesz nadać odrobinę ciepła. Wybierz rozmiar, który najlepiej pasuje 
do Twojego wnętrza. W kolekcji lamp UGO znajdziesz klosze w trzech wielkościach. 
Powieś jedną lub wiele i stwórz spójną aranżację w całym domu.

Let there be light! And brilliant style. Invite the UGO pendant light into your home. Its milky white shade 
evenly diffuses the light which spreads in all directions. Beautiful, simple form, chrome and golden accents 
of the UGO lamp will look great in a modern glam living room or a minimalist bedroom where you want to 
add a touch of warmth. Choose the size that best suits your interior. You will find three lamp shade sizes in 
our UGO collection. Hang one or more to create a cohesive look throughout your home.

Lampa wisząca | pendant lamp
Ugo 20   SL.0263

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

 biały, chrom | white, chrome

 szkło, stal | glass, steel   
 20/20/120 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Ugo 30   SL.0264

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

 biały, chrom | white, chrome

 szkło, stal | glass, steel    

 30/30/130 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Ugo 40   SL.0265

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

 biały, chrom | white, chrome
 szkło, stal | glass, steel   

  40/40/140 cm
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Lampa wisząca | pendant lamp
Ugo 20   SL.0715

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

 biały, złoty | white, gold

 szkło, stal | glass, steel    

 20/20/120 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Ugo 30   SL.0716

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

 biały, złoty | white, gold

 szkło, stal | glass, steel    

 30/30/130 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Ugo 40   SL.0717

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

 biały, złoty | white, gold

 szkło, stal | glass, steel    

 40/40/140 cm
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CRIMSON
W STALOWYCH RAMIONACH

Crimson proponuje modernistyczne lampy w pozornie różnorodnych stylach, a jednak spójne wizualnie. Żarówki  
o ciekawych kształtach są osadzone zarówno na symetrycznie wygiętych, jak i prostych, stalowych ramionach. 

Nieprzewidywalne wyrafinowanie i zaskakująca odmienność? Tak, to tutaj!

IN STEEL ARMS
Crimson offers modernist lamps in seemingly diverse, yet visually cohesive styles. The interestingly shaped bulbs are mounted both on 

symmetrically curved and straight steel arms. Unpredictable sophistication and surprising uniqueness? Yes, you can find it all here! 



MINERWA
Świece umieszczone na wygiętych metalowych ramionach to niezwykle efektowny element wnętrza. Seria lamp Minerwa przy-
padnie do gustu nawet największym koneserom, ceniącym sobie oryginalne przedmioty i wyrafinowane aranżacje. Eleganckie 
lampy wzorowane na kandelabrach, w prostej, klasycznej formie potrafią znakomicie dopełnić zarówno urządzone tradycyjnie, 
jak i nowocześnie pomieszczenie. Czy będzie ono raczej w surowym stylu, czy pełne ozdobnych elementów, lampy te nadadzą 
mu unikalny charakter.

Candles placed on curved metal arms are an extremely effective element of the interior. The Minerwa range of lamps will appeal to even the biggest connoisseurs 
who appreciate original items and sophisticated arrangements. Elegant lamps modeled on candelabras, in simple, classic form, can perfectly complement both 
traditionally and modernly furnished rooms. Whether it will be rather raw style or full of ornamental elements, these lamps will give it a unique character. 
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Żyrandol | chandelier
Minerwa 7   SL.0215

  E14, 7 x 40W, 50Hz, 220V
 biały | white
 stal | steel 

  64/64/85 cm

36
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Żyrandol | chandelier
Minerwa 5   SL.0214

  E14, 5 x 40W, 50Hz, 220V
 biały | white

  stal | steel 
  64/64/85 cm

Kinkiet | wall lamp
Minerwa 1   SL.0216

  E14, 1 x 40W, 50Hz, 220V
 biały | white

  stal | steel 
  25/6/25 cm

Żyrandol | chandelier
Minerwa 3   SL.0213

  E14, 3 x 40W, 50Hz, 220V
 biały | white

  stal | steel 
  64/64/85 cm
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Żyrandol | chandelier
Minerwa 5   SL.0218

  E14, 5 x 40W, 50Hz, 220V
 czarny | black
 stal | steel 

  64/64/85 cm

Kinkiet | wall lamp
Minerwa 1   SL.0220

  E14, 1 x 40W, 50Hz, 220V
 czarny | black
 stal | steel 

  25/6/25 cm

Żyrandol | chandelier
Minerwa 3   SL.0217

  E14, 3 x 40W, 50Hz, 220V
 czarny | black
 stal | steel 

  64/64/85 cm
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Żyrandol | chandelier
Minerwa 7   SL.0219

  E14, 7 x 40W, 50Hz, 220V
 czarny | black
 stal | steel 

  64/64/85 cm



PLATO



Żyrandol | chandelier
Plato 3  SL.0708

  E27, 3 x max 60W, 50Hz, 220V
 czarny | black 
 stal | steel   

  50/50/50 cm 

Żyrandol | chandelier
Plato 6  SL.0709

  E27, 6 x max 60W, 50Hz, 220V
 czarny | black 
 stal | steel   

  100/50/50 cm 
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Kinkiet | wall lamp
Plato  SL.0707

  E27, 2 x max 60W, 50Hz, 220V
 czarny | black
 stal | steel 

  40/20/20 cm
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DUOMO Żyrandole i kinkiety Duomo stanowią ciekawe i bardzo oryginalne połączenie nowoczesnej, bardzo eleganckiej linii z industrialnym mini-
malizmem. Nieco surowe oprawy z odsłoniętymi żarówkami będą stanowić wyjątkowo atrakcyjną alternatywę dla klasycznych opraw oświe-
tleniowych i wprowadzić do wnętrz awangardową nutę. Intrygująca koncepcja i perfekcyjne wykonanie sprawiają, że żyrandole i kinkiety 
ścienne Duomo będą idealnym uzupełnieniem wyposażenia nowoczesnego salonu, loftowej sypialni lub artystycznie urządzonej jadalni. 

Duomo chandeliers and wall lamps are an interesting and very original combination of a modern, very elegant line with industrial minimalism. The slightly raw luminaires with 
exposed light bulbs will be an extremely attractive alternative to classic luminaires and introduce avant-garde note into the interior. Intriguing concept and perfect performan-
ce make the Duomo chandeliers and wall lamps the perfect complement to the modern living room, loft bedroom or artistically decorated dining room.
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Żyrandol | chandelier
Duomo 3D   SL.0303

  E27, 3 x 60W, 50Hz, 220V
 czarny | black
 stal | steel

  74/74/max.100 cm 

Kinkiet | wall lamp
Duomo   SL.0306

  E27, 1 x 60W, 50Hz, 220V
 czarny | black
 stal | steel

  18,5/8/14 cm

Żyrandol | chandelier
Duomo 3M   SL.0302

  E27, 3 x 60W, 50Hz, 220V
 czarny | black
 stal | steel

  25/25/max.100 cm
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Żyrandol | chandelier
Duomo 6   SL.0305

  E27, 6 x 60W, 50Hz, 220V
 czarny | black
 stal | steel

  60/60/max.85 cm

Żyrandol | chandelier
Duomo 5   SL.0304

  E27, 5 x 60W, 50Hz, 220V
 czarny | black
 stal | steel

  64/64/max.85 cm



MARE
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Żyrandol | chandelier
Mare 3   SL.0309

  E27, 3 x 60W, 50Hz, 220V
 czarny | black 
 stal | steel

  65/10/80 cm

Kinkiet | wall lamp
Mare   SL.0310

  E27, 1 x 60W, 50Hz, 220V
 czarny | black 
 stal | steel

  30/12/21 cm 
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Żyrandol | chandelier
Mare 2   SL.0308

  E27, 2 x 60W, 50Hz, 220V
 czarny | black 
 stal | steel

  65/10/80 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Mare 1  SL.0307
 
  E27, 1 x 60W, 50Hz, 220V

 czarny | black
 stal | steel

  25/25/100
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STARK
Kinkiet | wall lamp
Stark 1  SL.0610

  E27, 1 x 60W, 50Hz, 220V
 czarny | black
 stal | steel 

  10/15/25 cm

Żyrandol | chandelier
Stark 5  SL.0612

  E27, 5 x 60W, 50Hz, 220V
 czarny | black  stal | steel   
 60/60/100 cm

Żyrandol | chandelier
Stark 3  SL.0611

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

 czarny | black  stal | steel   
 50/50/100 cm
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Największą zaletą lamp z kolekcji STARK jest możliwość dostosowania ich ułożenia wedle upodobań właściciela i zago-
spodarowania pomieszczenia. Właśnie dlatego polecamy ją tym najbardziej wymagającym użytkownikom, którzy cenią 
sobie komfort i praktyczne rozwiązania. 

The biggest advantage of the lamps from the STARK collection is the ability to adjust their arrangement to the owner’s taste and the interior. That is 
why we recommend it to the most demanding users who appreciate comfort and practical solutions.

Żyrandol | chandelier
Stark 3 klosz  SL.0614

  E27, 3 x 60W, 50Hz, 220V
 czarny | black  stal | steel   
 60/60/100 cm

Kinkiet | wall lamp
Stark 1 klosz  SL.0613

  E27, 1 x 60W, 50Hz, 220V
 czarny | black  stal | steel   
 25/30/30 cm

Żyrandol | chandelier
Stark 5 klosz  SL.0615

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

 czarny | black  stal | steel   
 80/80/100 cm
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ASTRAL Osobliwy i intrygujący wygląd lamp z serii ASTRAL zdecydowanie 
przykuwa uwagę i budzi ciekawość. Stalowa forma łączy w sobie 
surowość industrialnego stylu z lekkim, artystycznym zacięciem. 
Czarny kolor lampy sprawdzi się w wielu pomieszczeniach.

The singular and intriguing appearance of the ASTRAL series lamps certainly attracts atten-
tion and awakens curiosity of the viewers. The steel form combines the severity of industrial 
style with a light, artistic touch. The black color of the lamp is suitable for many rooms.

Lampa wisząca | pendant lamp
Astral 6   SL.0617

  E27, 6 x 60W, 50Hz, 220V
 czarny | black
 stal | steel 

  80/40//100 cm

Lampa wisząca | pendant lamp
Astral 3   SL.0616

  E27, 3 x 60W, 50Hz, 220V
 czarny | black
 stal | steel 

  80/28//100 cm

CONCEPT
Nowoczesność, kompatybilność i prostota to cechy charakterystyczne lamp z serii CONCEPT. Dzięki ustawieniu źródeł światła w przeciwle-
głych kierunkach, w pomieszczeniu panuje unikalny klimat. Lampy CONCEPT najlepiej sprawdzą się w loftach i industrialnych przestrzeniach. 

Modernity, compatibility and simplicity are the distinctive features of the CONCEPT series lamp. Thanks to the installation of light sources in opposite directions, the room has a 
unique atmosphere. CONCEPT lamps are best suited for lofts and industrial spaces.



Żyrandol | chandelier
Concept 2   SL.0711

  E27, 2 x 60W, 50Hz, 220V, IP20
 czarny | black
 stal | steel 

  50/50/100 cm

Żyrandol | chandelier
Concept 6   SL.0713

  E27, 6 x 60W, 50Hz, 220V, IP20
 czarny | black
 stal | steel 

  50/50/100 cm

Żyrandol | chandelier
Concept 4    SL.0712

  E27, 4 x 60W, 50Hz, 220V, IP20
 czarny | black
 stal | steel 

  50/50/100 cm
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Kinkiet | wall lamp
Concept   SL.0710

  E27, 2 x max 60W, 50Hz, 220V
 czarny | black
 stal | steel 

  8/20/10 cm



Żyrandol serii PICCOLO to wspaniały przykład wykorzystania tradycji w nowoczesnej formie. 
Dzięki zastosowaniu kilku żarówek, rozmieszczonych równomiernie w kształcie okręgu, po-
mieszczenie będzie doświetlone jak nigdy. Ponadto możesz regulować natężenie światła, wyko-
rzystując tylko wybrane z nich. Żyrandol PICCOLO sprawdzi się idealnie w salonie, gdzie powie-
szony nad stołem doda wspaniałego charakteru pomieszczeniu, a czas spędzany przy stole w 
trakcie posiłku będzie jeszcze przyjemniejszy.

The chandelier of the PICCOLO Series is a wonderful exemplification of the fusion of tradition in modern form. Thanks 
to the use of several bulbs, arranged evenly in the shape of a circle, the room will be as illuminated as never before. In 
addition, you can adjust the intensity of light using only selected bulbs. The PICCOLO chandelier will work perfectly in 
the living room, where hanging over the table will add to the great character of the room, and the time spent at the 
table will be even more pleasant.
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PICCOLO

Żyrandol | chandelier
Piccolo 3   SL.0856

  E27, 3 x 60W, 50Hz, 220V, IP20
 czarny | black
 stal | steel 

  46/46/145 cm

Żyrandol | chandelier
Piccolo 5   SL.0855

  E27, 5 x 60W, 50Hz, 220V, IP20
 czarny | black
 stal | steel 

  46/46/145 cm

SUN LIGHT
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