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Sollux Lighting - stawiamy na innowacyjne rozwiązania
Z dumą prezentujemy Państwu nasz katalog produktowy.

Jesteśmy producentem luksusowych opraw oświetleniowych trafiających w wysublimowane gusta projektantów, 
właścicieli stylowych  apartamentów, biur, czy ultranowoczesnych loftów. Nasze produkty cechuje różnorodność form 
oraz materiałów. Szczególnie miejsce w naszej ofercie zajmuje stal, aluminium, szkło oraz beton i ceramika. W prezento-
wanym katalogu nie brakuje tradycyjnych kinkietów, wytwornych żyrandoli oraz lamp industrialnych.

Kierujemy się najwyższymi standardami procesów produkcyjnych i z uwagą nadzorujemy każdy ich etap, dlatego 
wszystkie podzespoły produkowane są na terenie UE. Dbamy o każdy detal, stąd cenimy sobie  współpracę z lokalnymi
rzemieślnikami. W swojej pracy dążymy do równowagi między walorami estetycznymi produkowanych lamp i ich 
funkcjonalnością. Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań, ani odważnych projektów.

Sollux Lighting - we stand for innovative solutions

We proudly present you our product catalog.

We are a manufacturer of luxury luminaires made for sophisticated designers’ tastes, owners of stylish apartments, offices or ultra-
modern lofts. Our products are characterized by a variety of forms and materials.  Steel, aluminum, glass, concrete and ceramics 
take a special place in our offer. There is no shortage of traditional lamps, chandeliers and industrial lamps in this catalog.

We are driven by the highest standards of manufacturing processes and we monitor every step with care, so all components are 
manufactured in the EU. We take care of every detail, so we value cooperation with local craftsmen. In our work we strive for a 
balance between the aesthetic value of the lamps produced and their functionality. We are not afraid of innovative solutions or 
courageous projects.

Zachęcamy do współpracy. 
We invite you to work together.
Sollux Lighting Team
www.sollux-lighting.pl
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Orbis

10

Kolekcja nowoczesnych lamp Orbis, których cechą charakterystyczną są stylowe klosze o cy-
lindrycznym kształcie. W ofercie dostępne są zarówno modele sufitowe, jak i ścienne - wszyst-
kie w kilku wariantach kolorystycznych (m.in. czarnym, szarym lub białym). Tak minimali-
styczne lampy będą genialnym uzupełnieniem nowoczesnych wnętrz pełnych prostych,  
a jednocześnie efektywnych elementów. Sprawdzą się w salonach, przedpokojach, sypialniach 
oraz pokojach dziecięcych.

Collection of modern Orbis lamps, characterized by stylish cylindrical shaped shades. Both ceiling and wall models 
are available - all in different color variants (black, gray or white). Such minimalistic lamps will be a brilliant 
complement to modern interiors full of simple yet effective elements. They will work in salons, anterooms, 
bedrooms and children’s rooms.
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Plafon | ceiling lamp
Orbis 1   SL.0021

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

 biały | white    aluminium

  10/10/10 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Orbis 1   SL.0018

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

 szary | grey    aluminium

  10/10/10 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
 

Plafon | ceiling lamp
Orbis 1   SL.0016

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

 czarny | black    aluminium

  10/10/10 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Kinkiet | wall lamp
Orbis 1   SL.0048

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

 czarny | black    aluminium

  10/10/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Kinkiet | wall lamp
Orbis 1   SL.0049

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

 szary | grey    aluminium

  10/10/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Kinkiet | wall lamp
Orbis 1   SL.0050

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

 biały | white    aluminium

  10/10/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

14 15



16

Lampa wisząca | pendant lamp
Orbis 1   SL.0053

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

 biały | white    aluminium

  10/10/max. 80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Lampa wisząca | pendant lamp
Orbis 1   SL.0052

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

 szary | grey    aluminium

  10/10/max. 80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Lampa wisząca | pendant lamp
Orbis 1   SL.0051

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

 czarny | black    aluminium

  10/10/max. 80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
17



Plafon | ceiling lamp
Orbis 2   SL.0054

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

 czarny | black    aluminium

  26/10/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Orbis 2   SL.0055

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

 szary | grey    aluminium

  26/10/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Orbis 2   SL.0056

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

 biały | white    aluminium

  26/10/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Inez
22

Nowoczesne oprawy Inez to kwintesencja minimalistycznego stylu i niezwykle ciekawa 
ozdoba. Ścienne kinkiety z tej serii 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 
kolorystycznych pozwoli dopasować kinkiet do konkretnego wystroju pomieszczeń. Idealna 
propozycja dla miłośników minimalizmu 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 wall lamp to a specific room layout. Ideal for lovers of minimalism and 
avant-garde home furnishings.
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Kinkiet | wall lamp
Inez   SL.0354

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

 szary | grey    aluminium

  10/10/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Kinkiet | wall lamp
Inez   SL.0353

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

 czarny | black    aluminium

  10/10/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Kinkiet | wall lamp
Inez   SL.0352

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

 biały | white    aluminium

  10/10/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Plafon | ceiling lamp
Inez   SL.0357

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

 szary | grey    aluminium

  10/10/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Inez   SL.0356

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

 czarny | black    aluminium

  10/10/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Inez   SL.0355

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

 biały | white    aluminium

  10/10/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Penne
26

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

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

  G9, 1 x 40W, 50Hz, 220

 biały | white    aluminium

  10/12/30 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Kinkiet | wall lamp
Penne 20   SL.0107

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

 biały | white    aluminium

  10/12/20 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Penne 20   SL.0103

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

 biały | white    aluminium

  10/10/20 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Penne 40   SL.0104

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

 biały | white    aluminium

  10/10/40 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Penne 60   SL.0105

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

 biały | white    aluminium

  10/10/60 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Penne 80   SL.0106

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

 biały | white    aluminium

  10/10/80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Kinkiet | wall lamp
Penne 30   SL.0114

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

 czarny | black    aluminium

  10/12/30 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Kinkiet | wall lamp
Penne 20   SL.0113

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

 czarny | black    aluminium

  10/12/20 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Penne 20   SL.0109

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

 czarny | black    aluminium

  10/10/20 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Penne 40   SL.0110

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

 czarny | black    aluminium

  10/10/40 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Penne 60   SL.0111

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

 czarny | black    aluminium

  10/10/60 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Penne 80   SL.0112

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

 czarny | black    aluminium

  10/10/80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
30 31



Penne



34

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

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

Quad
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Plafon | ceiling lamp
Quad 1   SL.0027

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

 biały | white    aluminium

  10/10/10 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Quad 1   SL.0024

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

 szary | grey    aluminium

  10/10/10 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Quad 1   SL.0022

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

 czarny | black    aluminium

  10/10/10 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Kinkiet | wall lamp
Quad 1   SL.0059

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

 biały | white    aluminium

  10/10/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Kinkiet | wall lamp
Quad 1   SL.0058

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

 szary | grey    aluminium

  10/10/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Kinkiet | wall lamp
Quad 1   SL.0057

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

 czarny | black    aluminium

  10/10/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Lampa wisząca | pendant lamp
Quad 1   SL.0062

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

 biały | white    aluminium

  10/10/max. 80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Lampa wisząca | pendant lamp
Quad 1   SL.0060

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

 czarny | black    aluminium

  10/10/max. 80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Lampa wisząca | pendant lamp
Quad 1   SL.0061

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

 szary | grey    aluminium

  10/10/max. 80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Plafon | ceiling lamp
Quad 2   SL.0064

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

 szary | grey    aluminium

  26/10/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Quad 2   SL.0065

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

 biały | white    aluminium

  26/10/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Quad 2   SL.0063

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

 czarny | black    aluminium

  26/10/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Stylowe lampy pochodzące z kolekcji Lobo, zachwycają oszczędnym wzornic-
twem oraz niesamowitymi, pobudzającymi wyobraźnie efektami optycznymi,
powstającymi po włączeniu światła. Klosze wykonane z aluminium 
są ponadprzeciętnie solidne. Lampy Lobo dostępne są w różnych
opcjach kolorystycznych, co ułatwia dobranie odpowiedniego wariantu  
do danego pomieszczenia. Zarówno jakość wykonania, jak również wyrafi-
nowany design sprawią, że lampy zadowolą nawet najbardziej wymagających 
klientów.

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

Lobo
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Plafon | ceiling lamp
Lobo   SL.0207

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

 czarny | black    aluminium

  10/10/10 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Lobo   SL.0208

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

 szary | grey    aluminium

  10/10/10 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Lobo   SL.0209

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

 biały | white    aluminium

  10/10/10 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Kinkiet | wall lamp
Lobo   SL.0204

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

 czarny | black    aluminium

  10/10/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Kinkiet | wall lamp
Lobo   SL.0205

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

 szary | grey    aluminium

  10/10/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Kinkiet | wall lamp
Lobo   SL.0206

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

 biały | white    aluminium

  10/10/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Stylowe kinkiety pochodzące z kolekcji Loreto, zachwycają oszczędnym wzornictwem oraz niesamowitymi, pobudzającymi wyobraźnie efektami optycznymi,
powstającymi po włączeniu światła. Kinkiety Loreto dostępne są w różnych opcjach kolorystycznych, co ułatwia dobranie odpowiedniego wariantu do dane-
go 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.

Loreto

Kinkiet | wall lamp
Loreto   SL.0203

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

 biały | white    aluminium

  10/30/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Kinkiet | wall lamp
Loreto   SL.0202

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

 szary | grey    aluminium

  10/30/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Kinkiet | wall lamp
Loreto   SL.0201

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

 czarny | black    aluminium

  10/30/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Loreto
Kinkiet | wall lamp
Loreto   SL.0201

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

 czarny | black    aluminium

  10/30/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Larosa
52

Designerska seria Larosa to nowoczesne reflektory sufitowe w stonowanych, modnych barwach. Pojedyncze i podwójne lampy mocowane są do 
sufitu z pomocą niewielkich i bardzo eleganckich podstaw, na których zamocowano klosze w formie gładkiego walca. Dzięki możliwości obracania 
oprawy, reflektory sufitowe Larosa mogą być wykorzystywane do budowania niezwykle efektownych aranżacji, oświetlania wybranych punktów 
pomieszczeń lub podświetlania cennych kolekcji dzieł sztuki lub prywatnych zbiorów. Nowoczesny design i wysoka funkcjonalność to zalety, które 
docenią szczególnie wymagający klienci. 

Design LAROSA series are modern ceiling lights in subdued fashionable colors. Single and double lamps are fixed to the ceiling with the help of small and very elegant bases where 
the shades are mounted in the form of a smooth cylinder. Thanks to the ability to turn the luminaire, LAROSA Ceiling Lights can be used to build highly effective arrangements, 
illuminate selected room points, or highlight valuable collections of works of art or private collections. Modern design and high functionality are the advantages that will be 
particularly appreciated by customers.
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Plafon | ceiling lamp
Larosa   SL.0315

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

 szary | grey    stal | steel

  12/12/19 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Larosa   SL.0313

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

 czarny | black    stal | steel

  12/12/19 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Larosa   SL.0311

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

 biały | white    stal | steel

  12/12/19 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Plafon | ceiling lamp
Larosa 2   SL.0316

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

 szary | grey    stal | steel

  35/12/19 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Larosa 2   SL.0312

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

 biały | white    stal | steel

  35/12/19 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Larosa 2   SL.0314

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

 czarny | black    stal | steel

  35/12/19 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Cedra

56

Nowoczesne reflektory sufitowe Cedra wyróżniają się swoją niezwykle minimalistyczną 
linią, geometryczną formą i szeroką gamą praktycznych zastosowań. W ofercie znajdują się 
pojedyncze i podwójne lampy z kloszami w formie sześcianów. Modne, stonowane barwy 
sprawiają, że sprawdzą się one w każdym, nowoczesnym mieszkaniu. Możliwość dowolnego 
obracania oprawy gwarantuje, że reflektory skierowane będą zawsze tam, gdzie życzy sobie 
tego ich użytkownik. Reflektory kierunkowe Cedra idealnie nadają się do tworzenia ozdob-
nych iluminacji, efektownego oświetlenia w pomieszczeniach i podświetlania zbiorów oraz 
cennych kolekcji.

Modern Cedra Ceiling Spotlights are distinguished by their extremely minimalist lines, geometric shape and a wide range 
of practical applications. The offer includes single and double lamps with glass cubes. Trendy, subdued colors will make 
them look perfect in any modern apartment. The ability to freely rotate the luminaire ensures that the headlamps will 
always be where their user wishes. Cedra directional headlamps are ideal for creating ornamental illuminations, effective 
indoor illumination and lighting of collections and valuable displays. 
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Plafon | ceiling lamp
Cedra   SL.0321

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

 szary | grey    stal | steel

  12/12/19 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Cedra   SL.0317

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

 biały | white    stal | steel

  12/12/19 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Cedra   SL.0319

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

 czarny | black    stal | steel

  12/12/19 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Plafon | ceiling lamp
Cedra 2   SL.0320

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

 czarny | black    stal | steel

  35/12/19 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Cedra 2   SL.0318

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

 biały | white    stal | steel

  35/12/19 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Cedra 2   SL.0322

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

 szary | grey    stal | steel

  35/12/19 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Ceramiczne lampy Atena świetnie sprawdzą się zarówno w klasycznie urządzonych wnętrzach, jak i w pomieszczeniach 
o nowoczesnym designie. Dzięki praktycznym kinkietom można efektywnie oświetlić powierzchnię ściany  
i jednocześnie zadbać o przytulną atmosferę. Zaletą prezentowanych 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.

Lampy z serii Sigma zostały zaprojektowane z myślą o sympatykach oryginal-
nych, designerskich rozwiązań. Specyficzna, prostokątna konstrukcja wyróż-
nia 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 kolorystyce, 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 focusing 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.

Atena

Sigma

Kinkiet | wall lamp
Helios   SL.0002

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

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

 ceramika | ceramic     40/9/15 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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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 eleganckie kinkiety, które wspaniale komponują się z klasycz-
nymi 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.

Helios

Kinkiet | wall lamp
Atena   SL.0001

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

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

 ceramika | ceramic     38/9/15 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Kinkiet | wall lamp
Sigma   SL.0003

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

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

 ceramika | ceramic     42/15/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Nowoczesne lampy Leo 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 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 arrangement of the living room, 
the bedroom, or the hallway.

Leo

Kinkiet | wall lamp
Apollo   SL.0004

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

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

 ceramika | ceramic     40/15/15 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Kinkiet | wall lamp
Vega   SL.0006

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

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

 ceramika | ceramic     32/9/9 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Apollo
Atrakcyjne lampy Apollo to doskonały wybór dla osób zainteresowanych dekoracyjnym podświetleniem ściany. Prezentowane modele zachwycają precyzją 
wykonania – ich specyficzna konstrukcja pozwala emitować światło górą i dołem, a dodatkowym atutem są ozdobne otwory. Kinkiety Apollo z łatwością moż-
na dopasować do charakteru danego wnętrza – w razie potrzeby, można pomalować ich powierzchnię farbą w wybranym kolorze. Lampy wykonano na bazie 
wypalanej ceramiki.

Attractive Apollo lamps are an excellent choice for people interested in decorative wall backlighting. Presented models impress with precision of execution - their specific design allows to emit 
light up and down, and the additional advantage are decorative holes. Apollo light fixtures can easily be adapted to the character of the interior - if desired, surface can be painted with a paint  
of the chosen color. Lamps are made of fired ceramics.

Atrakcyjne lampy Vega zachwycają nowoczesnym designem, który świetnie komponuje 
się z aranżacjami w stylu skandynawskim i minimalistycznym. Gustowne kinkiety okażą 
się ciekawą dekoracją ścian również w przestrzeni biurowej. Na uwagę zasługuje dwukie-
runkowe oświetlenie, 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 decorations 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.

Vega

Kinkiet | wall lamp
Leo   SL.0005

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

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

 ceramika | ceramic     15/5/5 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Oryginalne lampy z kolekcji Draco to produkty wykonane z wysokojakościowej masy ceramicznej, zaprojek-
towane z myślą o amatorach nowoczesnych rozwiązań oświetleniowych. Z ich pomocą można efektownie 
zaprezentować wnękę lub powierzchnię ściany. Warto zwrócić uwagę na dwutorowe rozchodzenie się światła 
– charakterystyczne otwory znajdują się w górnej i w dolnej części lamp. Seria Draco sprawdzi się nie tylko w 
mieszkaniu, ale także w przestrzeniach biurowych. 

Original lamps from the Draco collection are made from high quality ceramic mass, designed for devotees of modern lighting 
solutions. With their help you can effectively present the niche or wall surface. It is worth noting the two-way light emission - 
characteristic holes are located in the upper and lower parts of the lamps. The Drako series will not only work in the apartment, but 
also in the office space.

Draco

Virgo to starannie wykonane kinkiety z ceramiki wypalanej. Od dołu posiada-
ją matową szybkę natomiast z góry są otwarte dzięki czemu światło rozchodzi 
się zarówno górą jak i dołem co rewelacyjnie sprawdza się jako dekoracyjne 
podświetlenie ściany. Dodatkowo unikalny kształt lampy czynią ją jeszcze bar-
dziej efektowną i zarazem funkcjonalną. Kinkiety są w kolorze białym gotowe 
do zamontowania ale ich powierzchnia umożliwia również pomalowanie ich 
dowolną farbą np emulsją taką jak do ścian co tworzy świetny efekt.

VIRGO is a carefully crafted fired ceramics wall lamp. From the bottom, they have a matte 
glass, while the top is open so the light spreads both the top and the bottom, making it  
a sensational decorative light for the wall. In addition, the unique shape of the lamp makes it 
even more attractive and functional at the same time. Lamp is white ready to mount but its 
surface can also be painted with any paint such as water-based paint for walls which creates  
a great effect.

Virgo

Kinkiet | wall lamp
Libra   SL.0007

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

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

 ceramika | ceramic     42/9/9 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Niezwykle stylowe lampy ceramiczne z serii Libra zachwycają geometrycznym designem, który znakomicie wkomponuje się w nowoczesne aranżacje inspirowane 
stylem skandynawskim. Atrakcyjne kinkiety świetnie sprawdzą się pod kątem efektownego podświetlenia ściany lub zaakcentowania wnęki. Dzięki specyficznej 
formie obudowy światło lamp rozchodzi się górą i dołem. Wszystkie modele powstały z ceramiki wypalanej, dlatego wyróżniają się doskonałą wytrzymałością.

Unusually stylish ceramic lamps from the Libra range delight with geometric design that fits seamlessly into modern Scandinavian-inspired design. Attractive wall lamps will work great for a 
dramatic wall illumination or accentuation of a recess. Thanks to the distinct form of the housing, the lamp light emits up and down. All models are made of fired ceramics, which is why they stand 
out with excellent durability.

Libra

Kinkiet | wall lamp
Draco   SL.0008

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

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

 ceramika | ceramic     36/9/10 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Kinkiet | wall lamp
Virgo   SL.0009

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

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

 ceramika | ceramic     33/11/16 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

67



Comma Glass

Comma
Kinkiety Comma i Comma Glass to bardzo efektowne lampy ścienne, starannie wy-
konane z ceramiki wypalanej. Szczególną uwagę przyciąga niecodzienny, designerski  
i niesamowicie nowatorski kształt lampy, która po podświetleniu tworzy rewelacyjny
klimat. Powstaje iście zdumiewający efekt świetlny, a nastrojowe podświetlenie ściany
zapiera dech w piersiach i z pewnością zadowoli nawet najbardziej wymagających
klientów. W taki właśnie sposób rzeczy “małe i zwykłe” stają się wyjątkowe i niepo-
wtarzalne. Kinkiety są w kolorze białym gotowe do zamontowania ale ich powierzch-
nia umożliwia również pomalowanie dowolną farbą, np. emulsją taką jak do ścian
co tworzy świetny efekt. 

Comma and Comma Glass lamps are very effective wall lamps, carefully made of fired ceramics. Particu-
lar attention is drawn to the unusual design and amazingly innovative shape of the lamp, which creates 
a sensational atmosphere when turned on. The amazing light effect is created and the mood lighting 
of the wall is breathtaking and will certainly satisfy even the most demanding customers. In this way, 
things “small and normal” become exceptional and unique. This wall lamp is white ready to mount but 
its surface can also be painted with any paint, such as water-based, which creates a great effect.

Kinkiet | wall lamp
Comma   SL.0028

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

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

 ceramika | ceramic     8/36/13 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Kinkiet | wall lamp
Comma Glass   SL.0029

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

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

 ceramika | ceramic     8/36/13 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Onda to kolekcja lamp ceramicznych stworzona z myślą o sympatykach najmodniejszych designe-
rskich rozwiązań. Znakiem rozpoznawczym prezentowanych modeli jest okrągła obudowa, która 
gwarantuje efektywne rozprowadzenie światła po płaszczyźnie ściany lub wnęki. Te niebanalne lampy 
ścienne są dostosowane do poziomego i pionowego montażu, co pozwala dopasować ich formę do 
specyfiki danego wnętrza. Kolekcja Onda jest świetnym rozwiązaniem także dla wnętrz biurowych.

Onda is a collection of ceramic lamps designed for the devotees of the most fashionable design solutions. The distinguishing 
feature of the presented models is a circular casing, which guarantees effective distribution of light on the plane of the wall  
or recess. These unique wall lamps are designed for horizontal and vertical mounting, which allows them to be matched to 
the specificity of the interior. The Onda collection is also a great solution for office interiors.

Onda

Kinkiet | wall lamp
Onda   SL.0030

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

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

 ceramika | ceramic     24/24/9 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Globe
Niebanalne lampy ścienne Globe to jedna z nowszych propozycji wśród ceramicznych 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 skandynaw-
skim. 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 Globe 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

  dostępny model 3D | 3D model available
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Futuro
Nietypowe lampy z kolekcji Futuro doskonale wpisują się w najnowsze 
trendy z zakresu designerskiego oświetlenia. Ścienne kinkiety są dobrym 
wyborem nie tylko w salonie czy w sypialni, ale także w przedpokoju czy 
w pomieszczeniach o charakterze biurowym. Specyficznie wyprofilowana 
obudowa umożliwia dwustronne rozchodzenie się światła – górą i dołem. 
Lampy są godne uwagi również ze względu na wytrzymałość – powstały  
na bazie niezwykle trwałej ceramiki wypalanej.

Futuro lamps are an excellent addition to the latest trends in design lighting. Wall lamps are 
a good choice not only in the living room or in the bedroom, but also in the hallway or office 
rooms. Specially shaped casing allows bi-directional diffusion of light - top and bottom. Lamps 
are also remarkable for their durability - they are made of extremely durable fired ceramics.

Oryginalne lampy Trisol pomogą stworzyć przytulną atmosferę w salonie, 
w sypialni czy w przedpokoju. Zostały one zaprojektowane w taki sposób, 
aby zapewnić ciekawe efekty świetlne i pomóc w optycznym powiększeniu 
wnętrza. Te nowoczesne lampy wyprodukowano z niezwykle wytrzymałej 
ceramiki wypalanej, dzięki czemu przez wiele lat będą zachwycać estetycz-
nym wyglądem. Dekoracyjna obudowa charakteryzuje się specjalnie wypro-
filowanym, schodkowym designem.

Original Trisol lamps will help create a cozy atmosphere in the living room, bedroom 
or hallway. They have been designed to provide interesting light effects and help with 
the optical enlargement of the interior. These modern lamps are made from extremely 
durable fired ceramics, which will give them an aesthetic look for many years to come. The 
decorative casing is characterized by a specially shaped, stepped design.

Trisol

Kinkiet | wall lamp
Trisol   SL.0033

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

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

 ceramika | ceramic     37/14/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Kinkiet | wall lamp
Futuro   SL.0031

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

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

 ceramika | ceramic     16/28/16 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Igor Eleganckie lampy z kolekcji Igor to doskonały wybór dla osób zainteresowanych funkcjonalnym i jednocześnie dekoracyj-
nym oświetleniem. Prezentowane modele znakomicie sprawdzą się w roli dodatkowego źródła światła w salonie, w sypialni 
czy w przedpokoju. Warto zaznaczyć, że lampy ceramiczne są równocześnie bardzo wytrzymałe, dlatego przez wiele lat będą 
zachwycać estetycznym designem. Charakterystyczne, zaokrąglone klosze nadają im unikalnego charakteru.

Elegant lamps from the Igor collection are an excellent choice for people interested in functional and decorative lighting. Presented models are excellent 
as an additional source of light in the living room, the bedroom or the hallway. It is worth noting that ceramic lamps are very durable at the same time, 
so for many years you will be impressed by their aesthetic design. Characteristic, rounded lobes give them a unique character.

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

  dostępny model 3D | 3D model available

Kinkiet | wall lamp
Oskar   SL.0160

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

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

 ceramika | ceramic     34/16/16 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Magnet

Oskar

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 skandynawskim lub minimalistycznym. Dzięki lampom moż-
na 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 shape, 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.

Kolekcja lamp Oskar przypadnie do gustu każdemu amatorowi najmodniejszych rozwiązań w zakresie funkcjonalnego oświetlenia. Nowoczesne kinkiety 
okażą się niezastąpione pod kątem efektownego doświetlenia ściany bądź wnęki. Ich specyficzny design świetnie komponuje się z nowoczesnymi wnętrza-
mi, 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 recessed 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
Igor   SL.0086

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

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

 ceramika | ceramic     34/17/8,5 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Nowoczesne lampy Samir wyróżniają się designerską obudową, obok której nie 
sposób przejść obojętnie. Ich dekoracyjny charakter idzie w parze z niezwykle wy-
trzymałą konstrukcją – w produkcji zastosowano wypalaną masę ceramiczną  
o najwyższej jakości. Warto zwrócić uwagę na ozdobne otwory na froncie, dzię-
ki którym można zadbać o ciekawe efekty świetlne i efektownie zaprezentować 
wybraną powierzchnię ściany lub wnęki. Idealna propozycja do nowoczesnych 
aranżacji wnętrz.

Modern lamps Samir are distinguished by the design of the body, which you can not pass 
indifferently. Their decorative character goes hand in hand with extremely robust construction  
- the fired ceramics of the highest quality. It is worth to pay attention to the decorative openings  
on the front, thanks to which you can enjoy interesting light effects and effectively present the 
selected surface of the wall or recess. The perfect proposal for modern interior design.

Samir

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

  dostępny model 3D | 3D model available
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Stella

Sonia
Lampy z serii Sonia podbiją serca wszystkim amatorów dekoracyjnych roz-
wiązań oświetleniowych. Warto zwrócić uwagę na ich zaokrągloną formę oraz 
specyficzne pęknięcie, dzięki któremu światło efektownie wydobywa się także  
z bocznego otworu. Kinkiety ścienne okażą się wspaniałym dopełnieniem  
dla nowoczesnych aranżacji wnętrz. Lampy z kolekcji Sonia sprawdzą się rów-
nież w wystroju typowo biurowym. Produkty zostały zaprojektowane na bazie 
wytrzymałej ceramiki palonej.

Sonia series lamps will steal the hearts of all devotees of the decorative lighting solutions. It is 
worth paying attention to their rounded shape and a specific crack, thanks to which the light is 
also spectacularly exhaled from the side opening. Wall lamps will prove to be a great complement 
to modern interior design. Sonia lamps will also work in a typical office setting. The products are 
made of robust fired ceramics.

 

Lampa Stella to pięknie i starannie wykonany kinkiet ceramiczny. Głównym su-
rowcem lampy jest wysokiej jakości trwała masa ceramiczna wypalana w Polsce,  
w mieście słynącym z produkcji porcelany - Chodzieży. Od dołu kinkiet posiada 
matową szybkę natomiast z góry jest otwarty dzięki czemu światło rozchodzi 
się zarówno górą jak i dołem co rewelacyjnie sprawdza się jako dekoracyjne 
podświetlenie ściany, obrazu bądź lustra. Lampę oferujemy w kolorze białym, 
opcjonalnie jednak mogą ją Państwo przemalować na dowolny wybrany przez 
siebie kolor. Lampę można pomalować każdą farbą, która przeznaczona jest do 
malowania ścian.

Stella lamp is a beautiful and carefully crafted ceramic lamp. The main raw material of the lamp 
is a high-quality, long-lasting ceramic mass fired in Poland, in the city famous for its porcelain 
- Chodzież. From the bottom of the wall fixture has a matte glass, while the top is open so the 
light spreads both the top and the bottom, which is sensational as a decorative illumination of 
the wall, the image or the mirror. The lamp is available in white, but you can optionally paint it 
any color you choose. The lamp can be painted with any paint intended for painting walls.

Kinkiet | wall lamp
Sonia   SL.0164

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

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

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

  dostępny model 3D | 3D model available

Kinkiet | wall lamp
Stella   SL.0165

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

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

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

  dostępny model 3D | 3D model available
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Lampy z serii Sigma mini 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 kolorystyce, która spraw-
dzi się w każdym wnętrzu.

Sigma Mini 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 tempting 
yourself with stylish lamps emitting light from above and below. With their help you can effectively illuminate the surface of the wall or illuminate the elegant setting of artwork. Lamps 
are available in a universal color scheme that will fit into any interior.

Sigma Mini

Atrakcyjne lampy Vega line zachwycają nowoczesnym designem, który świetnie komponuje się z aranżacjami w stylu skandynawskim 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 opty-
malną 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 interesting 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.

Vega Line

Kinkiet | wall lamp
Leo Line   SL.0230

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

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

 ceramika | ceramic     15/15/15 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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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. Lam-
py 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 construction 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.

Leo Line

Kinkiet | wall lamp
Sigma Mini   SL.0229

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

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

 ceramika | ceramic     30/15/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Kinkiet | wall lamp
Vega Line   SL.0231

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

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

 ceramika | ceramic     32/9/9 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Feniks
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Feniks

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

Feniks is a collection of modern ceiling and wall lamps. They are best suited for rooms where a rather light, slightly smoked lighting is desirable. Both ultra-modern 
and Scandinavian interiors will match well with the Feniks lamps. There is no one destination for them - they will do well in the kitchen, the hallway, and even in the 
bedroom. The panel imitating wood is an interesting detail that makes these modern lamps stand out against other collections.
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Plafon | ceiling lamp
Feniks 2   SL.0076

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

 naturalne drewno | natural wood

 szkło, drewno | glass, wood

  43/43/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Kinkiet | wall lamp
Feniks 1   SL.0077

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

 naturalne drewno | natural wood

 szkło, drewno | glass, wood

  30/30/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Plafon | ceiling lamp
Feniks 2   SL.0078

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

 biały | white 

 szkło, drewno | glass, wood    

  43/43/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Feniks 1   SL.0079

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

 biały | white 

 szkło, drewno | glass, wood    

  30/30/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Kinkiet | wall lamp
Feniks 1   SL.0075

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

 wenge

 szkło, drewno | glass, wood

  30/30/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Feniks 2   SL.0074

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

 wenge

 szkło, drewno | glass, wood

  43/43/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Emilio

Połączenie drewna i mlecznego szkła – to coś, co sprawdza się dobrze w każdym otocze-
niu. Nowoczesne lampy Emilio łączą ponadczasowy design 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 
urządzonych 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.
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Emilio

Plafon | ceiling lamp
Emilio   SL.0186

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

 biały, wenge | white, wenge  

 szkło, drewno | glass, wood    

  33/29/10 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Kinkiet | wall lamp
Emilio   SL.0185

  E14, 2 x 40W, 50Hz, 220V

 biały, wenge | white, wenge 

 szkło, drewno | glass, wood    

  33/14/10 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Enzo
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Enzo to kolekcja nowoczesnych lamp sufitowych i ściennych. Najle-
piej sprawdzą się w pomieszczeniach, gdzie pożądane jest raczej deli-
katne, nieco przydymione oświetlenie. Zarówno wnętrza urządzone 
w stylu skandynawskim, jak i te o ultra nowoczesnym charakterze 
polubią się z lampami z kolekcji Enzo. Nie ma dla nich jednego prze-
znaczenia - sprawdzą się równie dobrze w kuchni, korytarzu,  
a nawet w sypialni. Panel imitujący drewno jest ciekawym detalem, 
który sprawia, że te nowoczesne lampy wyróżniają się na tle innych 
kolekcji.

Enzo 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 harmonize with the Enzo lamps. There is more 
than one destination for them - they will do well in the kitchen, the hallway, and 
even in the bedroom. The panel imitating wood is an interesting detail that makes 
these modern lamps stand out against other collections.

Kinkiet | wall lamp
Enzo   SL.0195

  E14, 2 x 40W, 50Hz, 220V

 biały, wenge | white, wenge 

 szkło, drewno | glass, wood    

  33/12/6 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Enzo   SL.0196

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

 biały, wenge | white, wenge 

 szkło, drewno | glass, wood    

  37/41/8 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Rida Lampy wiszące Rida stworzone zostały w inspi-
racji klimatami industrialnymi i swoim kształtem 
przypominają przemysłowe oświetlenie fabrycz-
ne. Klosze ze stali stanowią ciekawą ozdobę  
i chronią żarówkę zamocowaną w drewnianej 
oprawie. Tak awangardowe połączenie form  
i materiałów sprawia, że kolekcja Rida idealnie 
sprawdza się w niebanalnych aranżacjach wnętrz. 
Lampy tego typu mogą stanowić ciekawy akcent 
w salonie, jadalni lub gabinecie, zdobiąc i podkre-
ślając unikalnych charakter pomieszczeń. 

Rida hanging lamps are inspired by the factory atmosphere 
and resemble industrial lighting in their design.  Steel 
shades are an interesting decoration and protect the 
lightbulb mounted in a wooden fixture. Such avant-garde 
combination of forms and materials makes the Rida 
collection perfectly suited for original interior design. Lamps 
of this type can become an interesting accent in the living 
room, dining room or office, adorning and emphasizing the 
unique character of the premises.

Lampa wisząca | pendant lamp
Rida   SL.0286

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

 czarny, drewno | black, wood 

 stal, drewno | steel, wood  

  18,5/18,5/max.100 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Lora
Lampy Lora łączą surowy charakter stali z delikatnością
drewna i klasycznym wzornictwem. Industrialny klimat
oświetlenia z tej serii to szansa na stworzenie aranżacji,
która zachwyci zaproszonych gości swoim awangardo-
wymstylem i ciekawymi kontrastami. Drewniane opra-
wy i stalowe abażury o ażurowej konstrukcji to odważne 
połączenie, dzięki któremu można pokazać swój nie-
banalny gust i zmienić nie do poznania każde wnętrze. 
Lampy wiszące Lora to design inny niż wszystkie.

Lora lamps combine the raw nature of steel with the delicacy of wood 
and classic design. The industrial atmosphere of the lighting in this 
series is an opportunity to create an arrangement that will delight  
the guests with its avant-garde style and interesting contrasts.  
Wooden fixtures, exposed light bulbs and steel lampshades with 
openwork design are a bold combination that can show your original 
taste and radically change the interior.  lora suspension lamps are  
a design standing apart from all.

Lampa wisząca | pendant lamp
Lora   SL.0288

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

 czarny, drewno | black, wood 

 stal, drewno | steel, wood  

  37/37/max.100 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Lampa wisząca | pendant lamp
Milo   SL.0284

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

 drewno | wood 

 drewno | wood  

  11,5/11,5/max.100 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Kolekcja Milo to idealna propozycja dla osób poszukujących maksymalnej prostoty i funkcjonalności. Do wykonania opraw lamp  
z tej kolekcji wykorzystano drewno, które świetnie będzie pasować do wnętrz w stylu klasycznym, skandynawskim lub ekologicznym. 
Lampy wiszące Milo mogą stanowić element dekoracyjny w pomieszczeniach lub służyć jako funkcjonalne oświetlenie stołu w jadalni 
oraz blatów roboczych w kuchni.

The Milo collection is an ideal proposition for those who seek maximum simplicity and functionality. The luminaire of this collection uses wood that will perfectly 
match the interior in classic, Scandinavian or ecological style. Milo hanging lamps can be a decorative element in any room as well as serve as a functional lighting  
for dining room tables and kitchen countertops.

Milo
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Stylowe połączenie szkła i metalu zawsze budzi zachwyt fanów nowoczesnych stylizacji – kolekcja Fabiano powstała 
właśnie dla nich. Geometryczne kształty, najwyższej 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
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Plafon | ceiling lamp
Fabiano   SL.0198

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

 biały, chrom | white, chrome 

 szkło, stal | glass, steel    

  42/40/7 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Kinkiet | wall lamp
Fabiano   SL.0197

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

 biały, chrom | white, chrome 

 szkło, stal | glass, steel    

  37/27/7 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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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

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafony i kinkiety Celia wyróżniają się niezwykle ciekawym designem i ogromną uniwersalnością. Pięknie wykonane oświe-
tlenie ścienne i sufitowe z tej kolekcji, łączy klasyczną elegancję z nowoczesnymi akcentami, dzięki czemu nadaje się do wyko-
rzystania w prawie każdej aranżacji. Gięte płyty ze szkła pięknie rozpraszają światło sprawiając, że w pomieszczeniach 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 interesting design and great versatility. Beautifully designed wall and ceiling lighting 
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.
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Plafon | ceiling lamp
Celia   SL.0351

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

 chrom, biały | chrome, white

 stal, szkło | steel, glass

  61/53/7 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Kinkiet | wall lamp
Massimo   SL.0187

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

 biały, wenge | white, wenge 

 szkło, stal | glass, steel  

  28/39/6 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Massimo   SL.0188

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

 biały, chrom | white, chrome 

 szkło, stal | glass, steel    

  50/66/11 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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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 oświetlenie. 
Zarówno wnętrza urządzone w stylu skandynawskim, jak i te o ultra nowoczesnym 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 wyróżniają 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 Massimo 
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.
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Carmen
Eleganckie oświetlenie z serii Carmen jest przykładem, na to, że klasyczna stylistyka świetnie łączy się z nowoczesnymi akcentami. Dobór materiałów oraz unikalne 
wzornictwo sprawiają, iż do czynienia mamy z kolekcją, która wprowadza do wnętrz ciepłą atmosferę i urzeka klasyczną formą, podkreślając jednocześnie wyszuka-
ny i ekstrawagancki charakter wnętrz. Kinkiety i lampy sufitowe Carmen będą idealnym dodatkiem do gustownie urządzonych mieszkań, stylowych apartamen-
tów i romantycznych aranżacji w sypialniach i pokojach dziennych. 

Elegant lighting from the Carmen series is an example of classic styling that blends in with modern accents. The selection of materials and unique design make us dealing with a collection that brings 
warmth into the interior and captivates the classic form while emphasizing the sophisticated and extravagant character of the interior.  Carmen ceiling and wall lamps will be the perfect addition to 
your tastefully furnished apartment, stylish apartments and romantic arrangements in bedrooms and living rooms.
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Kinkiet | wall lamp
Carmen   SL.0346

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

 chrom, biały | chrome, white

 stal, szkło | steel, glass

  35/12/6 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Carmen   SL.0347

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

 chrom, biały | chrome, white

 stal, szkło | steel, glass

  35/35/6 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

101



Mono
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Mono Minimalistyczny, nowoczesny kształt lamp Mono zachwyci każdego. Nawet miłośnicy raczej tradycyj-
nego stylu nie pozostaną obojętni – i słusznie, gdyż lampy te efektownie i gustownie prezentować 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 
indifferent - 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.
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Plafon | ceiling lamp
Mono 1   SL.0066

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

 biały, czarny | white, black    stal | steel

  14/14/11 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Mono 2   SL.0067

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

 biały, czarny | white, black    stal | steel

  24/14/11 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Mono 3   SL.0068

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

 biały, czarny | white, black    stal | steel

  34/14/11 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Mono 4   SL.0069

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

 biały, czarny | white, black    stal | steel

  24/14/11 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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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

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Mono 3   SL.0072

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

 czarny, biały | black, white    stal | steel

  34/14/11 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Mono 4   SL.0073

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

 czarny, biały | black, white    stal | steel

  24/24/11 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Mono 1   SL.0070

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

 czarny, biały | black, white    stal | steel

  14/14/11 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Ardo
Geometryczna forma, wyjątkowo efektowna iluminacja i nowoczesny styl to zalety, dla których kinkiety Ardo cieszą się ogromnym powodzeniem wśród najbardziej wyma-
gających odbiorców. Oprawa w formie prostopadłościanu sprawia, że lampy ścienne z tej kolekcji idealnie pasują do minimalistycznych wnętrz. Kinkiety Ardo będą idealnie 
prezentować się w nowoczesnych apartamentach, sypialniach i jadalniach. Z racji uniwersalnego i ponadczasowego wzornictwa to także doskonała propozycja dla osób 
lubiących zmieniać wystrój wnętrz. 

Geometric form, exceptionally effective illumination and modern style are the advantages for which Ardo wall lamps enjoy great success among the most demanding audiences. The rectangular luminaire makes 
wall lamps from this collection perfect for minimalist interiors. Ardo lamps will be perfect for presenting in modern apartments, bedrooms and dining rooms. Due to its universal and timeless design, it is also an 
excellent offer for those who like to change the interior design.

Kinkiet | wall lamp
Ardo 25   SL.0344

  E27, 1 x max. 10W LED, 50Hz, 220V

 chrom | chrome   

 stal nierdzewna, szkło | stainless steel, glass

  25/8/8 cm 

  dostępny model 3D | 3D model available

Kinkiet | wall lamp
Ardo 35   SL.0345

  E27, 2 x max. 10W LED, 50Hz, 220V

 chrom | chrome   

 stal nierdzewna, szkło | stainless steel, glass

  35/8/8 cm 

  dostępny model 3D | 3D model available
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Neve
Neve to niezwykle ciekawa i funkcjonalna lampa, która zachwyca swoją prosto-
tą. Lampa doskonale spełni swoją rolę w każdym wnętrzu. Ten ciekawy kinkiet 
jest nie tylko źródłem przyjemnego światła, pełni również funkcję ozdoby ścia-
ny. Bardzo ciekawym elementem tej wyjątkowej lampy jest piękny klosz wyko-
nany z giętego metalu, który można regulować. Idealny wybór dla miłośników 
elegancji, prostych i nieszablonowych rozwiązań w domu. 

Neve is an extremely interesting and functional lamp that impresses with its simplicity.  The 
lamp will perfectly fulfill its role in any interior.  This interesting wall lamp is not only a source 
of pleasant light, it also serves as wall decoration.  A very interesting element of this unique lamp 
is the beautiful bent metal shade made that is adjustable.  Ideal for lovers of elegance, simple and 
unconventional home solutions.

Kinkiet | wall lamp
Neve   SL.0374

  LED 12W, 3000K, 50Hz, 220V

 biały | white    stal | steel

  28/29/max 12 cm 

  dostępny model 3D | 3D model available
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Lako
Unikatowe kinkiety ścienne z serii Lako urzekają swoją niebanalną formą i ciekawym stylem. Gięte oprawy w stonowanej kolo-
rystyce doskonale sprawdzą się w nowoczesnych i artystycznie urządzonych wnętrzach. Ich wielką zaletą jest uniwersalny  
i ponadczasowy kształt oraz przyciągający wzrok design. Nowoczesne kinkiety Lako będą stanowić praktyczne źródło światła  
w łazience, sypialni lub pokoju dziennym, stając się jednocześnie wyszukaną i gustowną ozdobną każdego pomieszczenia  
w domu. To idealne rozwiązanie dla osób ceniących nieszablonowy styl i oryginalność.

Unique wall lamps from the LAKO series captivate with their original form and interesting style. Bent-framed in subdued colors work well in modern  
and artistically decorated interiors. Their great advantage is a universal and timeless shape and eye-catching design. Modern LAKO sconces will provide  
a practical light source in the bathroom, bedroom or living room, while becoming a refined and tasteful decoration for any room in the home.  
This is the perfect solution for people who value unconventional style and originality.

Kinkiet | wall lamp
Lako   SL.0343

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

 biały | white    stal | steel     34/10/8 cm 

  dostępny model 3D | 3D model available
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Capri
Designerskie kinkiety Capri stworzone zostały z myślą o odbiorcach o guście 
nowoczesnym oraz osobach, które cenią minimalistyczną elegancję. Prosta, 
geometryczna forma oprawy, kryjącej źródło światła, cechuje się wyjątkową 
uniwersalnością – kinkiety ścienne Capri pięknie podkreślą gustowną 
aranżację minimalistycznie urządzonej sypialni, nowoczesnego salonu lub 
awangardowej jadalni. Prostota i nieprzesadzone wzornictwo jest gwarancją, 
że to wyjątkowe oświetlenie sprawdzi się w niemal każdych warunkach. 

The design of the Capri wall scanners has been created for the modern-day audience and those who 
appreciate minimalist elegance. The simple, geometrical form of the luminaire, which hides a light 
source, is characterized by exceptional versatility - Capri wall lamps beautifully emphasize the tasteful 
arrangement of a minimalist bedroom, modern living room or avant-garde dining room. Simplicity 
and unpretentious design is a guarantee that this exceptional lighting will work in almost any setting.

Kinkiet | wall lamp
Capri   SL.0342

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

 biały | white    stal | steel     14/23/8 cm 

  dostępny model 3D | 3D model available

Kinkiet | wall lamp
Lako   SL.0343

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

 biały | white    stal | steel     34/10/8 cm 

  dostępny model 3D | 3D model available
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Ring
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Ring
Lampy Ring to połączenie minimalistycznego designu z najwyższą funk-
cjonalnością. 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 
minimalistycznym oraz industrialnym. Precyzja, z jaką zostały wykonane, jak 
również wysokiej jakości materiały stanowią o ich nienagannej prezencji  
i długowieczności. 

Ring spotlights are ideal for those who value modern design and the ability to create unique 
arrangements. Lamps of this type consist of a ceiling-mounted bracket, which has several 
directional lights installed in elegant fixtures. The great advantage 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 interesting proposition for lovers of original style and 
modern interior accents.
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Kinkiet | wall lamp
Ring 1   SL.0087

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

 biały | white    stal | steel

  10/15/8 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Ring 2   SL.0088

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

 biały | white    stal | steel

  8/30/15 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Ring 3   SL.0089

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

 biały | white    stal | steel

  8/45/15 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Ring 4   SL.0090

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

 biały | white    stal | steel

  25/25/15 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Kinkiet | wall lamp
Ring 1   SL.0091

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

 czarny | black    stal | steel

  10/15/8 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Ring 2   SL.0092

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

 czarny | black    stal | steel

  8/30/15 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Ring 3   SL.0093

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

 czarny | black    stal | steel

  8/45/15 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Ring 4   SL.0094

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

 czarny | black    stal | steel

  25/25/15 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Plafon | ceiling lamp
Ring 4L   SL.0331

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

 biały | white    stal | steel     81/6/16 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Ring 4L   SL.0332

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

 czarny | black    stal | steel     81/6/16 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Ring 6L   SL.0333

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

 biały | white    stal | steel     117/6/16 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Ring 6L   SL.0334

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

 czarny | black    stal | steel     117/16/16 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Lagos
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Lagos Surowa stal ma wyjątkowy urok i dlatego też stała się inspiracją do stworzenia unikatowej kolekcji Lagos. Znaleźć można w niej nowoczesne kinkiety i lampy 
wiszące, których forma i wykorzystany materiał pięknie podkreślą oryginalny klimat industrialnych, loftowych i modernistycznych aranżacji. Oprawy w for-
mie wąskich cylindrów nadają tym produktom wyjątkowego charakteru, który doceniają głównie odbiorcy poszukujący niebanalnego i bardzo efektownego 
oświetlenia w domu. Lampy i kinkiety Lagos to świetna propozycja do salonu, sypialni lub gustownie urządzonego holu.

Raw steel has a unique charm and therefore has become an inspiration to create a unique collection Lagos. There are modern suspension and wall lamps here, whose form and material 
beautifully accentuate the original atmosphere of industrial, loft and modernist arrangements. Narrow cylindrical shades give these products a unique character, which is appreciated mainly 
by consumers looking for original and very effective lighting solutions at home. Lagos suspension and wall lamps are a great suggestion for the living room, the bedroom or the tastefully 
decorated lobby.
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Lampa wisząca | pending lamp
Lagos 1   SL.0323

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

 biały | white    stal | steel

  8/8/max. 85 cm

  dostępny model 3D 
         | 3D model available

Lampa wisząca | pending lamp
Lagos 2   SL.0324

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

 biały | white    stal | steel

  30/6/max. 85 cm

  dostępny model 3D 
        | 3D model available

Lampa wisząca | pending lamp
Lagos 3   SL.0325

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

 biały | white    stal | steel

  45/6/max. 85 cm

  dostępny model 3D
        | 3D model available

Kinkiet | wall lamp
Lagos 2   SL.0326 

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

 biały | white    stal | steel

  6/8/30 cm

  dostępny model 3D  
         | 3D model available
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Lampa wisząca | pending lamp
Lagos 2   SL.0324

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

 biały | white    stal | steel

  30/6/max. 85 cm

  dostępny model 3D 
        | 3D model available

Kinkiet | wall lamp
Lagos 2   SL.0326 

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

 biały | white    stal | steel

  6/8/30 cm

  dostępny model 3D  
         | 3D model available
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Lampa wisząca | pending lamp
Lagos 1   SL.0327

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

 czarny | black    stal | steel

  8/8/max. 85 cm

  dostępny model 3D
        | 3D model available

Lampa wisząca | pending lamp
Lagos 2   SL.0328

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

 czarny | black    stal | steel

  30/6/max. 85 cm

  dostępny model 3D
        | 3D model available

Lampa wisząca | pending lamp
Lagos 3   SL.0329

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

 czarny | black    stal | steel

  45/6/max. 85 cm

  dostępny model 3D
        | 3D model available

Kinkiet | wall lamp
Lagos 2   SL.0330

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

 czarny | black    stal | steel

  6/8/30 cm

  dostępny model 3D
        | 3D model available
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Merida
Lampy z kolekcji Merida podbiją serca wszyst-
kich 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 nawiązujących do stylu industrial-
nego. 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.
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Kinkiet | wall lamp
Merida 1   SL.0095

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

 biały | white    stal | steel

  10/15/8 cm

  dostępny model 3D
        | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Merida 2   SL.0096

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

 biały | white    stal | steel

  8/30/15 cm

  dostępny model 3D
        | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Merida 3   SL.0097

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

 biały | white    stal | steel

  8/45/15 cm

  dostępny model 3D
        | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Merida 4   SL.0098

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

 biały | white    stal | steel

  25/25/15 cm

  dostępny model 3D
        | 3D model available
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Kinkiet | wall lamp
Merida 1   SL.0099

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

 czarny | black    stal | steel

  10/15/8 cm

  dostępny model 3D
        | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Merida 2   SL.0100

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

 czarny | black    stal | steel

  8/30/15 cm

  dostępny model 3D
        | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Merida 3   SL.0101

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

 czarny | black    stal | steel

  8/45/15 cm

  dostępny model 3D
        | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Merida 4   SL.0102

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

 czarny | black    stal | steel

  25/25/15 cm

  dostępny model 3D
        | 3D model available
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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 minimalistyczne-
go, 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.

Gaspare 

SL.0290

 biały | white

SL.0289

 miedziany | copper

SL.0291

 czarny | black

Lampa wisząca | pendant lamp
Gaspare   

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

 stal | steel  

  25/25/max.100 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Stalowe lampy Umberto przypominają swoją formą pięknie oszlifowany diament. Stalowe oprawy zawie-
szone na delikatnym przewodzie 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.

Umberto

Gaspare SL.0292

 miedziany | copper

SL.0294

 czarny | black

Lampa wisząca | pendant lamp
Umberto

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

 stal | steel 

  33/33/max.100 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

SL.0293

 biały | white
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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.

Lampa wisząca | pendant lamp
Anata  

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

 stal | steel

  25/25/max. 80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

SL.0145

 biały | white

SL.0146

 czarny | black
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Antigo
Designerskie lampy Antigo są skierowane do 
miłośników prostoty, stylowych rozwiązań 
 i wysokogatunkowych produktów. Nawet naj-
bardziej wybredne osoby, będą zadowolone  
z dokonanego wyboru. Lampy Antigo wplecione 
w kompozycje industrialne bądź nowoczesne będą 
podkreślać ich indywidualny charakter. Mode-
le w wersji białej znakomicie zaadaptują się we 
wnętrzach skandynawskich. Estetyczne, staranne 
wykonanie sprawia, że lampa wygląda nadzwyczaj 
ekskluzywnie.

Antigo design lamps are aimed at lovers of simplicity, 
stylish solutions and high quality products. Even the most 
picky person will be happy with the choice made. Antigo 
lamps woven into industrial or modern compositions will 
emphasize their individual character. Models in white version 
perfectly adapt to Scandinavian interiors. Aesthetic, careful 
execution makes the lamp looks extremely exclusive.

Lampa wisząca | pendant lamp
Antigo 

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

 stal | steel

  35/35/max. 80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

SL.0147

 biały | white

SL.0148

 czarny | black
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Nowoczesne wzornictwo, wysoka jakość wykonania i nietypowe materiały sprawiają, że lampy wiszące 
z kolekcji Celta są niezwykle cenione przez miłośników niebanalnego designu i odważnych akcentów  
w domu. Designerskie oświetlenie Celta łączy elegancję stylu nowoczesnego oraz surowy charakter 
sztuki industrialnej. Dlatego też piękne lampy z oprawami wykonanymi z giętej stali są świetną propo-
zycją dla właścicieli gustownie urządzonych loftów i minimalistycznych apartamentów. Delikatna linia, 
modna kolorystyka i funkcjonalność to zalety, które docenią nawet najbardziej wymagający. 

Modern design, high quality of execution and not typical materials make Celta hanging lamps extremely appreciated by lovers 
of original design and courageous accents at home. Celta design lighting combines the elegance of modern style and the raw 
character of industrial art. That’s why beautiful lamps with bent steel framing are a great proposition for owners  
of tastefully furnished lofts and minimalist suites. Delicate line, fashionable colors and functionality are the advantages that 
will be appreciated even by the most demanding.

Celta
Lampa wisząca | pendant lamp
Celta  

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

 stal | steel

  25/25/max. 80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

SL.0295

 biały | white

SL.0296

 czarny | black
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Wiszące lampy z kolekcji Demi to propozycja skierowana głównie do osób ceniących styl nowoczesny i indu-
strialny. Te unikalne produkty 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 stwo-
rzenie 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 surrounded 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.

Demi

Lampa wisząca | pendant lamp
Demi  

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

 stal | steel

  28/28/max. 80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

SL.0295

 biały | white

SL.0297

 biały | white

SL.0296

 czarny | black

SL.0298

 czarny | black
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Lampa wisząca Salerno 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 Salerno wpleciona w kompozycje industrialne bądź nowoczesne będzie podkreślać ich 
indywidualny charakter.  Piękna oprawa lampy posłuży jako nietuzinkowy element dekoracyjny.
Dzięki tej lampie urozmaicisz wystrój salonu, sypialni czy pokoju młodzieżowego! 

Salerno
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Lampa wisząca | pendant lamp
Salerno   SL.0299

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

 biały | white

 stal, PVC | steel, PVC    

  49/49/max. 80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Lampa wisząca | pendant lamp
Salerno   SL.0300

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

 czarny | black

 stal, PVC | steel, PVC    

  49/49/max. 80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Lampy wiszące Salerno stanowią niezwykle ciekawą propozycję dla fanów ele-
gancji i nowoczesności. To jedyna w swoim rodzaju kolekcja, 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 oświetle-
nia, które dodatkowo stanowić będzie artystyczny akcent w salonie, jadalni 
czy holu. Nowoczesne lampy Salerno to idealny dodatek do wnętrz industrial-
nych, 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 artistic 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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Bola
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Nowoczesne żyrandole i lampy wiszące z kolekcji Bola to kwintesencja minimalistycznego wzornictwa 
i elegancji. Niezwykle intrygujący design świetnie pasuje do gustownie urządzonych wnętrz awangardow-
ych, pomieszczeń w stylu glamour oraz domów z przewagą mebli wykonanych ze szkła, stali szlachetnych 
i lakierowanych płyt. Kuliste klosze, stonowana kolorystyka i smukła linia sprawiają, że oryginalne lampy 
sufitowe z tej serii przypadną do gustu miłośnikom stonowanej, prostej i modernistycznej estetyki. 

Modern chandeliers and hanging lamps from the Bola collection are the essence of minimalist design and elegance. An extremely intriguing 
design fits well into the tasteful interior of the avant-garde, glamor-style spaces, and predominantly glass houses, stainless steel and lacquered 
furniture. Spherical shades, subdued colors and slim lines make original ceiling lamps of this series suitable for lovers of toned-down, simple 
and modernist aesthetics.
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Lampa wisząca | pendant lamp
Bola 1   SL.0365

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

 biały | white

 stal | steel

  15/15/max. 100 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Lampa wisząca | pendant lamp
Bola 3   SL.0366

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

 biały | white

 stal | steel

  30/30/max. 100 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Lampa wisząca | pendant lamp
Bola 5   SL.0367

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

 biały | white

 stal | steel

  40/40/max. 100 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Lampa wisząca | pendant lamp
Bola 7   SL.0368

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

 biały | white

 stal | steel

  50/50/max. 100 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Lara
Wyjątkowe lampy sufitowe Lara to oryginalne połączenie łagodnego wzornictwa klasycznego z industrialnym minima-
lizmem w najlepszym wydaniu. Proste, kompaktowe oprawy i gięte wsporniki tworzą unikalną i nieszablonową konstrukcję 
zamocowaną na eleganckiej podstawie. Unikalny charakter dopełniają odsłonięte żarówki. Całość ma organiczny, awangar-
dowy styl, który będzie pasować doskonale do artystycznie urządzonych wnętrz, loftów i apartamentów w stylu nowocze-
snym lub glamour. Plafony Lara pozwolą wprowadzić do aranżacji ciekawy akcent, podkreślający dobry gust właścicieli. 

The unique Lara ceiling lamps are the original combination of light classical design with industrial minimalism at its best. Simple, compact luminaire 
and bent brackets form a unique and unconventional design on an elegant base. Unique features are complemented with the exposed light bulbs.  
The whole has an organic, avant-garde style that will fit perfectly into the artistically decorated interiors, lofts and suites in modern or glamor style. 
Lara lamps will give the interior an interesting touch that will accentuate your taste.

Kinkiet | wall lamp
Lara   SL.0341

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

 czarny, srebrny | black, silver

 stal | steel

  48/48/48 cm (max.)

  dostępny model 3D | 3D model available
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Lampa wisząca | pendant lamp
Lara 3   SL.0339

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

 czarny, srebrny | black, silver

 stal | steel

  94/94/48 cm (max.)

   dostępny model 3D | 3D model available

Lampa wisząca | pendant lamp
Lara 5   SL.0340

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

 czarny, srebrny | black, silver

 stal | steel

  94/94/48 cm (max.)

  dostępny model 3D | 3D model available
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Loft
Lampa wisząca | pendant lamp
Loft   SL.0210

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

 grafitowy | graphite

 stal, PVC | steel, PVC    

  30/30/max. 100 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Industrialna stylistyka w eleganckim wydaniu? To właśnie uzyskać można stosując lampy z kolekcji Loft. Nietuzinkowy, nieco surowy design 
pozwala uzyskać niezwykły klimat i podkreślić nowoczesną atmosferę loftowych wnętrz. Lampy wiszące Loft stworzone zostały w oparciu  
o klasyczne projekty z przełomu XIX i XX wieku i unowocześnione zastosowaniem współczesnych tworzyw i technologii. Idealny wybór  
dla miłośników industrialnych wnętrz i modnego minimalizmu. 

Industrial design in an elegant edition? This is what you can get with Loft lamps. A bit of austere design, it gives an unusual atmosphere and emphasizes the modern 
atmosphere of loft interiors. Hanging Loft lamps are based on classic designs from the late nineteenth and early twentieth century and are modernized with the use of modern 
materials and technology. Ideal choice for lovers of industrial interiors and fashionable minimalism.
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Duomo
152

Żyrandole i kinkiety Duomo stanowią ciekawe i bardzo oryginalne połączenie nowoczesnej, bardzo eleganckiej linii z industrialnym minimalizmem. Nieco surowe 
oprawy z odsłoniętymi żarówkami będą stanowić wyjątkowo atrakcyjną alternatywę dla klasycznych opraw oświetleniowych 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 performance 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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Lampa wisząca | pendant lamp
Duomo 3D   SL.0303

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

 czarny | black

 stal | steel

  74/74/max.100 cm 

  dostępny model 3D | 3D model available

Kinkiet | wall lamp
Duomo   SL.0306

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

 czarny | black

 stal | steel

  18,5/8/14 cm

  dostępny model 3D | 3D model available 

Lampa wisząca | pendant lamp
Duomo 3M   SL.0302

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

 czarny | black

 stal | steel

  25/25/max.100 cm

  dostępny model 3D | 3D model available 
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Lampa wisząca | pendant lamp
Duomo 6   SL.0305

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

 czarny | black

 stal | steel

  60/60/max.85 cm

  dostępny model 3D | 3D model available 

Lampa wisząca | pendant lamp
Duomo 5   SL.0304

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

 czarny | black

 stal | steel

  64/64/max.85 cm

  dostępny model 3D | 3D model available 
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Mare
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Mare
Kinkiety i lampy wiszące Mare stanowią unikalny mariaż klasycznego 
 i nowoczesnego stylu. Eleganckie oprawy i mocowania nawiązują bezpośred-
nio do wzornictwa z dawnych lat, ale nadano im nieco współczesnego cha-
rakteru i przystosowano do aktualnych trendów w modzie. Gustowny design 
serii Mare przypadnie do gustu miłośnikom wiktoriańskiego przepychu  
w konwencji glamour, klimatów industrialnych oraz klasycznego wyposa-
żenia domu. Bezpieczne, praktyczne i niezwykle szykowne lampy Mare to 
idealne rozwiązanie do niebanalnych i awangardowych wnętrz. 

Mare suspension and wall lamps are a unique blend of classic and modern styles. Elegant 
fixtures and fasteners refer directly to the design of the olden days, but they were given a bit 
of contemporary character and adapted to the current fashion trends. The tasteful design 
of the Mare series will appeal to lovers of Victorian glamorous taste, industrial climates and 
classical home furnishings. Safe, practical and extremely stylish Mare lamps are the perfect 
solution for original and avant-garde interiors.
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Lampa wisząca | pendant lamp
Mare 3   SL.0309

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

 czarny | black 

 stal | steel

  65/65/max.80 cm 

  dostępny model 3D | 3D model available

Kinkiet | wall lamp
Mare   SL.0310

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

 czarny | black 

 stal | steel

  30/12/21 cm 

  dostępny model 3D | 3D model available
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Lampa wisząca | pendant lamp
Mare 2   SL.0308

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

 czarny | black 

 stal | steel

  65/65/max.80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available 

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

 czarny | black

 stal | steel

  25/102 cm (max.)

  dostępny model 3D | 3D model available
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Minerwa
Świece umieszczone na wygiętych metalowych ramionach to niezwykle efektowny 
element wnętrza. Seria lamp Minerwa przypadnie do gustu nawet największym kone-
serom, 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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Lampa wisząca | pendant lamp
Minerwa 7   SL.0215

  E14, 7 x 40W, 50Hz, 220V

 biały | white

 stal | steel 

  60/60/max. 80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Lampa wisząca | pendant lamp
Minerwa 5   SL.0214

  E14, 5 x 40W, 50Hz, 220V

 biały | white

 stal | steel 

  60/60/max. 80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Kinkiet | wall lamp
Minerwa 1   SL.0216

  E14, 1 x 40W, 50Hz, 220V

 biały | white

 stal | steel 

  25/6/25 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Lampa wisząca | pendant lamp
Minerwa 3   SL.0213

  E14, 3 x 40W, 50Hz, 220V

 biały | white

 stal | steel 

  60/60/max. 80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Lampa wisząca | pendant lamp
Minerwa 5   SL.0218

  E14, 5 x 40W, 50Hz, 220V

 czarny | black

 stal | steel 

  60/60/max. 80 cm

  dostępny model 3D | 3D model availableKinkiet | wall lamp
Minerwa 1   SL.0220

  E14, 1 x 40W, 50Hz, 220V

 czarny | black

 stal | steel 

  25/6/25 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Lampa wisząca | pendant lamp
Minerwa 3   SL.0217

  E14, 3 x 40W, 50Hz, 220V

 czarny | black

 stal | steel 

  60/60/max. 80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Lampa wisząca | pendant lamp
Minerwa 7   SL.0219

  E14, 7 x 40W, 50Hz, 220V

 czarny | black

 stal | steel 

  60/60/max. 80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Empoli
Kolekcja Empoli powstała w odpowiedzi na życzenia  
i marzenia klientów poszukujących nowoczesnego  
i kompaktowego oświetlenia do swoich domów. Lampy 
wiszące z tej serii łączą w sobie wyjątkową elegancję, mi-
nimalistyczne wzornictwo i funkcjonalność, dzięki cze-
mu cieszą się ogromnym powodzeniem wśród klientów. 
Niezwykle smukłe konstrukcje z pięknie wykonanymi 
kloszami i dyskretnymi mocowaniami to idealna propo-
zycja dla odbiorców poszukujących stylowego oświetle-
nia do modnie urządzonej jadalni, kuchni lub salonu. 

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

Lampa wisząca | pendant lamp
Empoli   SL.0280

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

 biały | white

 beton | concrete    

  17/17/max.100 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Damaso
Lampy sufitowe Damaso nawiązują swoją formą do modeli klasycznych, które królowały w kuch-
niach i jadalniach w latach 60. I 70. ubiegłego wieku. Dzięki współczesnym materiałom i modnej 
kolorystyce ten ponadczasowy kształt na nowo może zagościć w domach miłośników nowoczesności. 
Designerskie oświetlenie z tej serii charakteryzuje się uniwersalnością, elegancją i wyjątkowym charak-
terem, dzięki czemu sprawdzi się w niemal każdej aranżacji wnętrz i podkreśli przytulny oraz ciepły 
charakter każdego pomieszczenia w domu. 

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

Lampa wisząca | pendant lamp
Damaso   SL.0281

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

 biały | white

 beton | concrete    

  28/28/max.100 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Afra
Modna, elegancka i praktyczna kolekcja oświetlenia Afra to doskonała propozycja  
dla osób, które na równi cenią funkcjonalność i estetykę. Dzięki szerokim kloszom, 
lampy wiszące Afra zapewniają możliwość doświetlenia przestrzeni roboczych i stołów, 
stając się jednocześnie oryginalną ozdobą. Bardzo uniwersalna kolorystyka i forma 
pozwolą zastosować to unikalne oświetlenie w aranżacjach klasycznych, nowoczesnych, 
awangardowych i loftowych. Bardzo wysoka precyzja wykonania i jakość sprawiają, że 
lampy Afra mogą być używane nawet w najbardziej reprezentacyjnych pomieszczeniach 
domu lub firmy. 

The fashionable, elegant and practical Afra lighting collection is an excellent proposition for those who 
equally value functionality and aesthetics. Thanks to wide-angle shades, Afra suspension lamps provide the 
illumination of work spaces and tables, while becoming the original ornament. Very versatile colors and 
form will allow to use this unique lighting in classical, modern, avant-garde and loft arrangements.  
Very high precision and quality make Afra lamps even used in the most representative premises of your 
home or business.
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Lampa wisząca | pendant lamp
Afra   SL.0282

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

 biały, drewno | white, wood

 beton, drewno | concrete, wood    

  40/40/max.100 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Lampa wisząca | pendant lamp
Nelson   SL.0287

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

 czarny, szary | black, grey

 stal, beton | steel, concrete    

  37/37/max.100 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Nelson
Lampy wiszące Nelson są idealnym przykładem udanego mariażu stylów. Stalowe abażury 
zastosowane w oświetleniu z tej kolekcji nawiązują swoim kształtem do klasycznych lamp, 
ale ich surowa konstrukcja sprawia, że nabierają one unikalnego charakteru. Szklane klosze 
przypominające zwykłe żarówki zamocowane są w oprawach z betonu, dzięki czemu kolekcja 
Nelson może pochwalić się niezwykle awangardowym stylem i niebanalnym designem. Pięk-
ne lampy wiszące z tej serii to prawdziwa gratka dla osób, lubiących wyróżniające się  
i odważne aranżacje wnętrz. 

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

Lampa wisząca | pendant lamp
Lugo   SL.0285

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

 czarny, szary | black, grey

 stal, beton | steel, concrete    

  18,5/18,5/max.100 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

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

The Lugo industrial series is an interesting proposition for people who 
have had enough of classic design and standard examples  
of minimalism. The unique Lugo suspension lamps feature extremely 
lightweight concrete fixtures and steel cage shades protecting the 
lightbulb. This collection is a great quality lighting for lovers  
of industrial climate and avant-garde interior design. Lugo lamps will 
beautifully emphasize the original character of the premises at home 
and will become a unique decoration and addition to the industrial 
furniture and setting.
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BonoLampa wisząca | pendant lamp
Bono   SL.0283

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

 szary | grey

 stal, beton | steel, concrete    

  11,5/11,5/max.100 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Kolekcja Bono to prawdziwa gratka dla miłośników oryginalności i niebanalnych rozwiązań.  
Ta seriato prawdziwa kwintesencja minimalizmu w najlepszej odsłonie.  Surowy, modernistyczny
klimat sprawia, że lampy wiszące Bono idealnie sprawdzą się w aranżacjach loftowych
i industrialnych, oraz podkreślą ascetyczny charakter nowoczesnych sypialni lub jadalni.  
To idealna propozycja dla klientów znudzonych klasyczną estetyką i standardowymi materiałami.

The Bono collection is a real treat for fans of originality and unusual solutions. This series is the true essence  
of minimalism in the best of times.  The raw, modernist atmosphere make the Bono hanging lamps ideal for loft and 
industrial arrangements and will emphasize the ascetic character of a modern bedroom or dining room.  
This is an ideal proposition for customers bored with classic aesthetics and standard materials.
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Edison
Być może gdyby nie Edison, ludzkość nie znałaby dziś żarówek, a co za tym idzie - również lamp. To właśnie tej osobistości została zadedyko-
wana prezentowana kolekcja instalacji oświetleniowych. Te minimalistyczne lampy wręcz zachwycają swoją prostotą! Duży wybór wariantów 
kolorystycznych 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  

  E27, 1 x 60W, 50Hz, 220V
(żarówka nie dołączona | bulb not included)

 szkło | glass 

  8/8/max. 100 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

SL.0150 

 czarny, biały |
black, white

SL.0151 

  czarny, szary |
black, grey

SL.0152 

  czarny | black

SL.0153 

 czarny, żółty |
black, yellow

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-czerwony |
black, black & red
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Lampa wisząca | pendant lamp
Edison 1   SL.0369

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

 czarny | black

 tkanina | textile 

  300/300 cm (max.)

  dostępny model 3D | 3D model available

Kinkiet | wall lamp
Edison 1   SL.0373

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

 czarny | black

 tkanina | textile 

  8/23/max. 100 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Lampa wisząca | pendant lamp
Edison 3   SL.0370

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

 czarny | black

 tkanina | textile 

  600/300 cm (max.)

  dostępny model 3D | 3D model available
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Lampa wisząca | pendant lamp
Edison 7   SL.0372

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

 czarny | black

 tkanina | textile 

  600/300 cm (max.)

  dostępny model 3D | 3D model available

Lampa wisząca | pendant lamp
Edison 5   SL.0371

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

 czarny | black

 tkanina | textile 

  600/300 cm (max.)

  dostępny model 3D | 3D model available
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Carla
Lampy Carla to tradycyjny design w nowoczesnej odsłonie. Przejrzyste szkło spra-
wia, że są one aż tak wyjątkowe. Po zapaleniu światła można zaobserwować ciekawe 
efekty, które są konsekwencją tej przemyślanej budowy. Nie ma jednoznacznie 
określonego stylu, do którego nowoczesne lampy Carla będą pasować. Neutralne 
wzornictwo sprawia, że odnajdą się w wielu tendencjach wnętrzarskich. 

Carla lamps are a traditional design in a modern setting. Transparent glass makes them really 
unique. After turning on the lights, you can see some interesting effects that are a consequence  
of this well-thought-out construction. There is no definite style to which modern Carla lamps will 
fit. Neutral design makes it possible to find many interior applications.

Lampa wisząca | pendant lamp
Carla   

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

 szkło | glass 

  18/18/max. 80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Carla
SL.0232 

 przezroczysty | transparent
SL.0233 

 szampański | champagne
SL.0234 

 grafitowy | graphite
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Silvia

Silvia to przepiękna, subtelna ale jednocześnie rzucająca się w oczy nowoczesna lampa 
wisząca. Szklane klosze w stonowanych kolorach dają ogromne możliwości kreacji klimatu 
w każdym pomieszczeniu. Oprawa oraz klosz są wykonane z typową dla Sollux Lighting 
starannością i dbałością o szczegóły. Dzięki swoim kompaktowym rozmiarom oraz przy-
stępnej cenie lampy z tej serii cieszą się niesłabnąca popularnością.

Silvia is a beautiful, subtle, yet modern, hanging lamp. Glass shades in subdued colors give a great opportunity 
to create a climate in every room. The luminaire and cover are made with Sollux Lighting’s known attention 
to detail and precision.  Thanks to its compact size and affordability, the lamps in this series enjoy unwavering 
popularity.

Lampa wisząca | pendant lamp
Silvia   

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

 szkło | glass 

  15/15/max. 80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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SL.0235

 przezroczysty | transparent
SL.0236

 szampański | champagne
SL.0237 

 grafitowy | graphite
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SL.0244

 przezroczysty | transparent
SL.0245

 szampański | champagne
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Rosalia

Lampy z serii Rosalia to niebywale gustowne propozycje o bardzo 
designerskim charakterze.  Roztaczane światło działa uspokajająco i daje 
poczucie komfortu oraz ekskluzywności. ROSALIA została wykonana  
z najwyższej jakości materiałów. To wyjątkowej urody oświetlenie, które-
go subtelna forma to efekt harmonijnego połączenia metalu i szkła. 

Lamps from series Rosalia are extremely tasteful ones with a designer character.  The 
emitted light is calming and gives a sense of comfort and exclusivity. Rosalia was made 
using the highest quality materials. This is a lamp of unique beauty, whose subtle form is 
a result of the harmonious combination of metal and glass.

SL.0246

 grafitowy | graphite

Lampa wisząca | pendant lamp
Rosalia   

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

 szkło | glass 

  25/25/max. 80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

185



Lampy Paola to esencja nowoczesności, elegancji oraz dobrego gustu. Bardzo 
futurystyczny design w połączeniu z wysublimowaną prostotą oraz staranno-
ścią wykonania gwarantuje satysfakcje nawet najbardziej wymagających klien-
tów. To niezwykle oryginalna propozycja w naszej ofercie, której powściągliwy 
i zarazem wyrafinowany minimalizm z pewnością zaciekawi tych z Państwa, 
którzy szukają czegoś innego, oryginalnego i ciekawego. Roztaczane światło 
działa uspokajająco i daje poczucie komfortu.

Paola lamps are the essence of modernity, elegance and good taste. Very futuristic design 
coupled with sublime simplicity and careful workmanship guarantees the satisfaction of even 
the most demanding customers. This is a very original item in our offer, whose restrained 
and sophisticated minimalism will surely attract those of you who are looking for something 
different, original and interesting. The emitted light acts calmingly and gives a sense of comfort.

Lampa wisząca | pendant lamp
Paola  

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

 szkło | glass 

  18/18/max. 80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

186

SL.0238

 przezroczysty | transparent
SL.0239

 szampański | champagne
SL.0240 

 grafitowy | graphite
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A
lva

ro
SL.0275

 przezroczysty | transparent
SL.0276

 szampański | champagne
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Modne lampy wiszące stanowią podstawę wyposażenia 
każdego nowoczesnego mieszkania. Oprócz funkcjonalności, 
powinny spełniać funkcję ozdoby. Idealnym przykładem są 
modele z kolekcji Alvaro, w której pierwsze skrzypce grają 
efektowne klosze, które stanowią doskonałą ozdobę wnętrza. 
Ich obłe kształty skutecznie złagodzą wystrój charakternych 
przestrzeni, bądź też będą stanowić dopełnienie łagodnie 
urządzonych wnętrz. Wysoka jakość wykonania gwarantuje 
długoletnie zadowolenie z nienagannego wyglądu lamp.

Fashionable hanging lamps are the basis of every modern apartment. 
In addition to functionality, they should function as decorations. The 
Alvaro models are the perfect example, in which the first violin is played 
by beautiful glass shades, which are excellent decorations of the interior. 
Their oversized shape will effectively ease the decor of the space, or will 
complement the gently decorated interiors. High quality execution 
guarantees long-lasting satisfaction with the impeccable appearance of 
the lamps.

Lampa wisząca | pendant lamp
Alvaro  

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

 szkło | glass 

  21/21/max. 80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

SL.0277 

 grafitowy | graphite
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SL.0241

 przezroczysty | transparent
SL.0242

 szampański | champagne
SL.0243 

 grafitowy | graphite
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Industrialna stylistyka w eleganckim wydaniu? To właśnie uzyskać można stosując lampy z kolekcji MA-
RINA. Esencją tych lamp są piękne, efektowne klosze, które są bardzo funkcjonalne i zapew¬nią skutecz-
ne oświetlenie wybranej przestrzeni. Całość perfekcyjnie uzupełnia nowoczesne i zarazem bardzo funkcjo-
nalne zawiesie, które można regulować, a to tylko dodatkowy atut, aby dostosować oświetlenie  
do własnych potrzeb.

Industrial design in an elegant edition? This is what you get with Marina lamps. The essence of these lamps are beautiful, 
attractive shades that are very functional and provide effective illumination of the selected space. The entirety is perfectly 
complemented by modern and very functional suspension whose length can be regulated, and it’s only an added advantage to 
adjust the lighting to suit your needs.

Lampa wisząca | pendant lamp
Marina  

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

 szkło, stal | glass, steel 

  25/25/max. 80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Seria Fererro to przepiękna, subtelna ale jedno-
cześnie rzucająca się w oczy nowoczesna lampa 
wisząca, którą wyróżnia niecodzienny design. 
Piękny szklany klosz oraz akrylowe zdobienia 
decydują o uroku lampy i jednocześnie pozwalają 
uzyskać imponujący efekt świetlny. Ponadto lam-
pa wykonana z najwyższej jakości materiałów  
z dbałością o szczegóły zadowoli nawet najbar-
dziej wymagających klientów i zagwarantuje 
długoletnie użytkowanie.

The Fererro series is a beautiful, subtle but at the same time 
remarkable modern hanging lamp, which is distinguished 
by its unusual design.  A beautiful glass shade and acrylic 
decorations give this lamp charm meanwhile allow  
to achieve an impressive light effect. In addition, the lamp is 
made of high quality materials with utmost attention  
to detail.  It will satisfy even the most demanding customers 
and guarantee a long-term use.

Fererro
Lampa wisząca | pendant lamp
Fererro  

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

 szkło, szkło akrylowe | glass, acrylic glass 

  18/18/max. 80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

192

SL.0257

 przezroczysty | transparent
SL.0258

 szampański | champagne
SL.0259 

 grafitowy | graphite
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Niebanalne lampy z serii Camilla zachwycają 
biżuteryjnym designem, dzięki czemu nie można 
im odmówić dekoracyjnego charakteru. Okrągłe 
klosze są zarazem bardzo funkcjonalne i zapew-
nią skuteczne oświetlenie wybranej przestrzeni. 
Warto zwrócić uwagę na bardzo precyzyjnie wy-
konane zdobienia, które zapewniają produktom 
unikalny design. Te oryginalne lampy świetnie 
sprawdzą się w każdym eleganckim wnętrzu - za-
równo w klasycznym, jak i w nowoczesnym stylu.

The original Camilla series lamps delight by their jewelry-
like design, so they can not be denied decorative character. 
Circular shades are also very functional and will provide 
effective illumination of the selected space. It is worth to pay 
attention to the very precisely made decorations, which give 
product a unique character. These original lamps work great 
in any elegant interior - both classic and modern.

Camilla
Lampa wisząca | pendant lamp
Camilla  

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

 szkło, szkło akrylowe | glass, acrylic glass 

  30/30/max. 80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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SL.0266

 przezroczysty | transparent
SL.0267

 szampański | champagne
SL.0268 

 grafitowy | graphite
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Lampy Gino to tradycyjny design w nowoczesnej odsłonie. Gra przejrzystego szkła z kolorowym elementem tworzą interesujące połączenie, które 
sprawia, że są one aż tak wyjątkowe. Po zapaleniu światła można zaobserwować ciekawe efekty optyczne, które są konsekwencją tej przemyślanej 
budowy. Nie ma jednoznacznie określonego stylu, do którego nowoczesne lampy Gino będą pasować. Neutralne wzornictwo sprawia, że odnajdą się 
w wielu tendencjach wnętrzarskich. 

Gino lamps are a traditional design in a modern setting. The transparent glass playing with a colorful element create an interesting combination that makes them so unique. Upon 
switching on, you can see some interesting optical effects that are a consequence of this well-thought-out construction. There is no definite style to which modern Gino lamps will fit. 
Neutral design makes it possible to find many interior applications.

Lampa wisząca | pendant lamp
Gino   SL.0271

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

 szary, chrom | grey, chrome

 szkło, stal | glass, steel 

  30/30/max. 80 cm
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Gino

Lampa wisząca | pendant lamp
Gino   SL.0270

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

 czarny, chrom | black, chrome

 szkło, stal | glass, steel  

  30/30/max. 80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Lampa wisząca | pendant lamp
Gino   SL.0269

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

 biały, chrom | white, chrome

 szkło, stal | glass, steel  

  30/30/80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Marco

Lampy z serii Marco charakteryzują się prostą, ale ciekawą
konstrukcją. Okrągła, szklana lampa w różnych kolorach doda
pomieszczeniu niezwykłej subtelności i niebywałej elegancji.
Znajdzie swoje zastosowanie w romantycznie urządzonej sypialni, pokoju
dziennym czy jadalni.  Dzięki swojej delikatnej formie i kolorystyce
wprowadzi do wnętrza lekkość, finezję i harmonię.

Lamps from Marco series are simple yet feature an interesting design.
Round, glass shade in different colors will add an extraordinary
subtlety and unusual elegance to a room.  It will find its use in a
romantic bedroom, living room or dining room.  Thanks to its delicate
form and colors, it brings lightness, finesse and harmony into the
interior.

Lampa wisząca | pendant lamp
Marco  

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

 szkło, stal | glass, steel 

  35/35/max. 80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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SL.0272

 przezroczysty | transparent
SL.0273

 szampański | champagne
SL.0274 

 grafitowy | graphite

199



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

Designers’ nod to modernity may have different faces - a project that has given Ball hanging lamps a very modern 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/max. 80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

200

Ball SL.0252

 żółty | yellow

SL.0250

 grafitowy | graphite

SL.0251

 błękitny | light blue

SL.0249

 szampański | champagne

SL.0256

 biały | white

SL.0253

 czerwony | red

SL.0254 

 zielony | green

SL.0255 

 fioletowy | purple

SL.0248 

 przezroczysty | transparent 201



Ugo
Nowoczesne lampy Ugo prezentują minimalistyczne podejście do designu. Ich proste wzornictwo 
sprawia, że wpasują się w większość aranżacji wnętrzarskich, bez względu na ich styl przewodni. Klo-
sze wykonane są z grubego, mlecznego szkła przez co wydobywające się z nich światło daje wrażenie 
delikatnie mglistej poświaty. Lampy Ugo mogą być stosowane w roli oświetlenia głównego, bądź 
fakultatywnie - zależy to od indywidualnych potrzeb i preferencji.

Modern Ugo lamps show a minimalist approach to design. Their simple design makes them fit in most interior designs, 
regardless of their style. The shades are made of thick, milky glass, so the resulting light gives the impression of gentle 
misty glow. Ugo lamps can be used as primary lighting or optional - depending on individual needs and preferences.
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Lampa wisząca | pendant lamp
Ugo 20   SL.0263

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

 biały, chrom | white, chrome

 szkło, stal | glass, steel     20/20/max. 80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Lampa wisząca | pendant lamp
Ugo 30   SL.0264

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

 biały, chrom | white, chrome

 szkło, stal | glass, steel     30/30/max. 80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Lampa wisząca | pendant lamp
Ugo 40   SL.0265

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

 biały, chrom | white, chrome

 szkło, stal | glass, steel     40/40/max. 80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Ufo
Modne plafony stanowią podstawę wyposażenia każdego nowoczesnego mieszkania. Oprócz funkcjo-
nalności, powinny spełniać funkcję ozdoby. Idealnym przykładem są modele z kolekcji Ufo, w której 
pierwsze skrzypce grają efektowne klosze, które stanowią doskonałą ozdobę wnętrza. Ich obłe kształty 
skutecznie złagodzą wystrój charakternych przestrzeni, bądź też będą stanowić dopełnienie łagodnie 
urządzonych wnętrz. Wysoka jakość wykonania gwarantuje długoletnie zadowolenie z nienagannego 
wyglądu lamp.

Fashionable plafonds are the foundation of every modern apartment. In addition to functionality, they should function as 
decorations. The Ufo collection is the perfect example, where the first violin plays the glittering glass shades that make up the 
interior. Their oversized shapes will effectively ease the decor of the space, or will complement the gently decorated interiors. 
High quality execution guarantees long-lasting satisfaction with the impeccable appearance of the lamps.
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Plafon | ceiling lamp
Ufo 38   SL.0260

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

 biały, chrom | white, chrome

 stal, szkło | steel, glass 

  38/38/20 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Ufo 48   SL.0261

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

 biały, chrom | white, chrome

 stal, szkło | steel, glass 

  48/48/20 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Ufo 68   SL.0262

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

 biały, chrom | white, chrome

 stal, szkło | steel, glass 

  68/68/20 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Olivia
Lampa wisząca | pendant lamp
Olivia   SL.0247

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

 biały | white

 stal, szkło | steel, glass 

  35/35/max. 100 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Lampy wiszące Olivia to idealny przykład wzornictwa łączącego nowoczesną elegancję z klasyczną formą. Proste i stonowa-
ne klosze podwieszone na smukłym przewodzie optycznie podwyższą pomieszczenie i nadadzą aranżowanej przestrzeni wy-
jątkowego szyku. Wielką zaletą kolekcji Olivia jest jej uniwersalność – lampy wiszące z tej serii idealnie sprawdzą się zarów-
no w ascetycznie urządzonych wnętrzach nowoczesnych, jak i w pomieszczeniach zaaranżowanych w klimacie klasycznym. 
Piękne, minimalistyczne lampy doskonale nadają się także jako element wyposażenia industrialnych loftów. 

Olivia hanging lamps are a perfect example of design combining modern elegance with classic form. Simple and subdued shades suspended on the 
slim line will visually raise the room and give you an arranged space of exceptional design. The great advantage of the Olivia collection is its versatility 
- the hanging lamps in this series will work perfectly in ascetically decorated modern interiors and in rooms arranged in classical atmosphere. Beautiful, 
minimalist lamps are also well suited for industrial loft application.
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Solar

Plafon | ceiling lamp
Solar 40   SL.0037

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

 biały, chrom | white, chrome

 stal, szkło | steel, glass 

  41/41/10 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Nowoczesne plafony Solar to lampy dla prawdziwych minimalistów oraz fanów futurystycznego, nowoczesnego stylu. Okrągłe, płaskie lampy sufitowe
z lekko wypukłą osłoną z mlecznego szkła w metalowej ramie stanowią minimalistyczny element wystroju, obok którego nie da się przejść obojętnie. Dają
łagodne, rozproszone światło, przyjazne do pracy i nie męczące oczu. Lampy Solar występują w różnych wielkościach, a kiedy potrzebne jest więcej światła,
można użyć kilku w ciekawych aranżacjach.

Modern Solar plafonds are a great light for true minimalists and fans of futuristic, modern style. Round, flat ceiling lamps with slightly raised matte glass cover in a metal frame are minimalist 
design elements, next to which you can not pass indifferently. They provide a soft, diffused light, friendly to work setting and with no eye strain. Solar lamps are available in different sizes, and 
when more light is needed, you can use several in interesting arrangements.

Plafon | ceiling lamp
Solar 30   SL.0036

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

 biały, chrom | white, chrome

 stal, szkło | steel, glass 

  31/31/9 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Solar 20   SL.0035

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

 biały, chrom | white, chrome

 stal, szkło | steel, glass 

  22/22/8 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Piękne lampy sufitowe i ścienne z kolekcji Tela to prawdziwa gratka dla każdego miłośnika eleganckiego, ale
jednocześnie lekkiego i oryginalnego wystroju wnętrz. Wyjątkowo gustowne klosze z giętego szkła ozdobiono
motywem modnej, szkockiej kraty. Stonowana kolorystyka sprawia, że jest to bardzo uniwersalne oświetlenie,
ale oryginalny, swojski deseń wprowadza do tej serii nutę ciepła i domowej atmosfery. Lampy Tela mogą być
pięknym i praktycznym dodatkiem do kuchni i jadalni.

Beautiful ceiling and wall lamps from TELA collection are a real treat for any lovers of elegant but at the same time light and original
interior design. Extremely tasteful bent-glass shades are decorated with the motif of a trendy Scottish plaid. The subdued colors make it
a very versatile lighting, but the original, homely design introduces warmth and comfortable atmosphere to this series. TELA lamps can
be a beautiful and practical addition to the kitchen and dining room.
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Kinkiet | wall lamp
Tela   SL.0166

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

 biały, szary | white, grey

 szkło | glass     30/16/8 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Tela   SL.0167

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

 biały, szary | white, grey

 szkło | glass     30/30/8 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Lampa wisząca | pendant lamp
Tela   SL.0168

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

 biały, szary | white, grey

 szkło | glass     35/35/max. 70 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Nowoczesne oświetlenie z kolekcji Vento zaprojektowano z myślą o fanach prostoty i elegancji – urok tych nie-
zwykłych lamp kryje się głównie w niezwykle wysokiej jakości wykonania oraz unikalnym wykończeniu kloszy. 
Na giętym szkle znajdziemy bowiem organiczny, wyjątkowo piękny deseń, który idealnie wpisze się w ekolo-
giczne i skandynawskie wnętrza. Lampy Vento wyróżniają się szczególnie intrygującym efektem świetlnym  
i ogromną uniwersalnością. 

Modern lighting from Vento collection has been designed for fans of simplicity and elegance - the charm of these unusual lamps is 
mainly reflected in the high quality of the workmanship and the unique finish of the lampshade. On the curved glass we find an organic, 
exceptionally beautiful pattern, which perfectly fits into the ecological and Scandinavian interior. Vento lamps are distinguished by their 
intriguing light effect and great versatility.
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Kinkiet | wall lamp
Vento   SL.0169

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

 biały | white

 szkło | glass     30/16/8 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Vento   SL.0170

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

 biały | white

 szkło | glass     30/30/8 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Lampa wisząca | pendant lamp
Vento   SL.0171

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

 biały | white

 szkło | glass     35/35/max. 70 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Lampy wiszące i kinkiety z serii Welle to niezwykle eleganckie oświetlenie, które zaprojektowano z nutką fanta-
zji. Bardzo ciekawym elementem tych wyjątkowych lamp są klosze wykonane z giętego szkła, na którym pojawił 
się oryginalny, nieco abstrakcyjny wzór. Dzięki temu, lampy Welle po włączeniu dają niezwykle ciekawy efekt 
świetlny i pięknie dekorują każde wnętrze. Idealny wybór dla miłośników elegancji, prostych i nieszablonowych 
rozwiązań w domu. 

Ceiling and wall lamps from Welle range are extremely elegant lighting fixtures, designed with a touch of fantasy. Very interesting 
element of these unique lamps is curved glass, on which appears an original, slightly abstract design. Thanks to that, upon being 
switched on, Welle lamps give a very interesting light effect and beautifully decorate every interior. Ideal for lovers of elegance, simple 
and unconventional home solutions.
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Kinkiet | wall lamp
Welle   SL.0172

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

 biały | white

 szkło | glass     30/16/8 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Welle   SL.0173

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

 biały | white

 szkło | glass     30/30/8 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Lampa wisząca | pendant lamp
Welle   SL.0174

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

 biały | white

 szkło | glass     35/35/max. 70 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Plafon | ceiling lamp
Studio 40   SL.0015

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

 wenge

 stal, szkło | steel, glass  

  41/41/10 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Studio 20   SL.0013

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

 wenge

 stal, szkło | steel, glass 

  22/22/8 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Studio 30   SL.0014

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

 wenge

 stal, szkło | steel, glass 

  31/31/9 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Nowoczesne plafony Studio wyróżniają się nietypowym przy kwadratowej formie, lekko wypukłym kształtem osłony z mlecznego szkła. Wraz z ramą  
z nierdzewnej stali wysokiej klasy całość tworzy wysmakowany i prosty w elegancki sposób element oświetleniowy, znakomity do różnego przeznaczenia 
wnętrz o nowoczesnym charakterze i nie tylko minimalistycznym stylu. Tego typu lampy sufitowe można także zestawiać ze sobą, gdy potrzeba więcej 
światła, tworząc ciekawe mozaiki i szachownice.

Modern Studio plafonds are distinguished by their unusual, square shape, slightly convex shape of a matte glass cover. Together with the high-grade stainless steel frame, the whole creates 
a sophisticated and elegant lighting element, perfect for various purposes of modern interiors and not only minimalist style. These types of ceiling lamps can also be installed in numbers 
when more light is needed, creating interesting mosaics and chessboards.

Plafon | ceiling lamp
Studio 30   SL.0011

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

 satyna | satin

 stal, szkło | steel, glass    

  31/31/9 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Studio 20   SL.0010

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

 satyna | satin

 stal, szkło | steel, glass    

  22/22/8 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Studio 40   SL.0012

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

 satyna | satin     stal, szkło | steel, glass    

  41/41/10 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Prawdziwy luksus kryje się w detalach – nowoczesne plafony z kolekcji Ivo właśnie w szczegółach zawierają całą 
treść swojej oryginalności. Proste formy, niezwykły urok szkła i galwanizowanej stali oraz zwarta, wysublimo-
wana konstrukcja to zalety, które z pewnością zostaną docenione przez osoby poszukujące oświetlenia eleganc-
kiego, niebanalnego i praktycznego w użytkowaniu. Idealnie wykonane lampy Ivo i Mario  zaspokoją wszelkie 
potrzeby wymagających odbiorców z wyszukanym gustem estetycznym.

True luxury is hidden in the details - modern Ivo plafonds contain all of its originality in details. Simple forms, extraordinary charm of glass 
and galvanized steel, and a compact, sublime design are the advantages that will certainly be appreciated by those looking for elegant lighting, 
original and practical in use. Ideally made Ivo lamps will satisfy any need of demanding customers with sophisticated aesthetic taste.

Plafon | ceiling lamp
Ivo 40   SL.0189

  LED 18W, 3000K, 50Hz, 220V

 biały, chrom | white, chrome

 stal, szkło | steel, glass    

  40/40/5 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Ivo 50   SL.0190

  LED 30W, 3000K, 50Hz, 220V

 biały, chrom | white, chrome

 stal, szkło | steel, glass    

  50/50/5 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Biel i chrom – piękność w  klasycznej w formie. Subtelna lampa z grubego szkła, 
ozdobiona niedużym, chromowanym elementem, doskonale podkreślającym jej 
elegancką naturę. Forma plafonu sprawia, że  lampa równie dobrze prezentuje się, 
jako oświetlenie sufitowe, co ścienne – daje to nieograniczone możliwości aran-
żacji.  Nienachalna i skromna, jest uniwersalną propozycją do klasycznie urzą-
dzonych apartamentów, nowoczesnych, utrzymanych w minimalistycznym stylu 
mieszkań, czy hoteli.
 
White and chrome - beauty in the classic form.  Subtle thick glass lamp, decorated with a small, 
chrome element, perfectly emphasizing its elegant nature.  The shape of this lamp makes it easy to 
present it either as a ceiling light or a wall lamp- giving it unlimited application possibilities.
Unassuming and modest, it is a universal proposition for classically furnished apartments, modern, 
minimalist flats or hotels

Plafon | ceiling lamp
Mario 30  SL.0191

  LED 12W, 3000K, 50Hz, 220V

 biały, chrom | white, chrome

 stal, szkło | steel, glass    

  30/30/5 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Mario 40   SL.0192

  LED 18W, 3000K, 50Hz, 220V

 biały, chrom | white, chrome

 stal, szkło | steel, glass    

  40/40/5 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Nowoczesne lampy Fabio wykonane są z największą starannością, z najwyższej klasy 
materiałów. Połączenia czarnego szkła z kolorem mlecznym prezentują się niesamowicie 
efektownie. Mleczne szkło zmiękcza światło padające w dół, dzięki czemu pomieszczenie 
jest równomiernie oświetlone, podczas gdy dekoracyjne elementy tworzą intrygujący 
deseń widoczny na ścianie, kiedy lampa jest włączona, zamieniając ją w jedyną w swoim 
rodzaju dekorację.

The modern Fabio lamps are made with the utmost care, with first-class materials. The combination  
of black glass with matte is incredibly impressive. Matte glass softens the light falling down so that the room 
is evenly lit, while the decorative elements create an intriguing pattern visible on the wall when the lamp is 
turned on, transforming it into a unique decoration.

Plafon | ceiling lamp
Fabio   SL.0194

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

 biały, czarny | white, black

 szkło | glass     37/41/6 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Kinkiet | wall lamp
Fabio   SL.0193

  E14, 1 x 40W, 50Hz, 220V

 biały, czarny | white, black

 szkło | glass     31/15/6 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Stylowe połączenie szkła budzi zachwyt fanów nowoczesnych stylizacji – kolekcja Andrea 
powstała właśnie dla nich. Geometryczne kształty, najwyższej jakości materiały i minima-
listyczny design sprawą, że każda nowoczesna lampa z tej serii stanie się unikalną ozdobą 
każdego wnętrza. Oświetlenie Andrea doskonale sprawdzi się w każdym pomieszczeniu – od 
salonu i jadalni, po kuchnię oraz łazienkę. Najmodniejszy design dla najbardziej wymagają-
cych odbiorców. 

The stylish combination of glass rouses the admiration of modern styling fans - Andrea 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. Andrea 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.

Plafon | ceiling lamp
Andrea 50   SL.0199

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

 biały, czarny | white, black

 szkło | glass     50/50/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Andrea 70   SL.0200

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

 biały, czarny | white, black

 szkło | glass     70/70//12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available 223



BorisValle Kinkiety Valle zaprojektowane zostały dla osób, które doceniają nowoczesną stylisty-
kę, ale poszukują oświetlenia o delikatnym i romantycznym charakterze. Konstrukcja
z giętym w kształt morskiej fali kloszem, idealnie podkreśla ciepłą aranżację
domu, dopasowując się jednak do najnowszych trendów w modzie. Wielką zaletą tej
unikalnej kolekcji jest z pewnością jej ogromna uniwersalność – gięte kinkiety Valle
pasują do każdej aranżacji kolorystycznej i niemal dowolnego wyposażenia wnętrz.

The VALLE lamps are designed for people who appreciate modern design, but are looking for a light, 
delicate and romantic lighting. The design of the bent-glass shade that looks like a sea wave perfectly 
emphasizes the warm arrangement of the house, meanwhile matching the latest trends in fashion.  
The great advantage of this unique collection is its huge versatility - the VALLE curved wall lamps fit 
into any color scheme and almost any interior design. 

Kinkiet | wall lamp
Valle 40   SL.0348

  G9, 2 x max. 10W LED, 50Hz, 220V

 chrom | chrome

 stal nierdzewna, szkło | stainless steel, glass   

  42/6/6 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Kinkiet | wall lamp
Valle 60   SL.0349

  G9, 3 x max. 10W LED, 50Hz, 220V

 chrom | chrome

 stal nierdzewna, szkło | stainless steel, glass   

  62/6/6 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Boris
Lampy z serii Boris to ponadczasowa elegancja w najlepszym wydaniu. Boris są tego 
doskonałym przykładem. Mleczne szkło, które ma zaokrąglone kształty nadaje charakter 
prostej z pozoru formie. Stylowe lampy w klasycznej formie sprawdzą się w każdym po-
mieszczeniu, doskonale komponując się z eleganckim wzornictwem, drewnem, zarówno 
naturalnie ciepłymi, jak i chłodniejszymi barwami zastosowanymi w aranżacji wnętrza. 
Dopracowany wygląd lamp doda szlachetności całemu wystrojowi. 

Boris Series lamps are a timeless elegance at its best. Boris is a great example of this. Matte glass, which has 
a rounded shape, gives the appearance of a simple, apparent form. Stylish lamps in a classic style will work 
well in any room, perfectly combining elegant design, wood, both naturally warm and cooler colors used in 
interior design. The refined look of the lamps will add to the overall decor.

Kinkiet | wall lamp
Boris 30   SL.0183

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

 biały | white

 szkło | glass   

  30/12/10 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Kinkiet | wall lamp
Boris 40   SL.0184

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

 biały | white

 szkło | glass   

  40/12/10 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Nowoczesne lampy Rico prezentują minimalistyczne podejście do designu. Ich proste wzornictwo sprawia, że wpasują się w większość aranżacji wnętrzar-
skich, bez względu na ich styl przewodni. Klosze wykonane są z grubego, mlecznego szkła przez co wydobywające się z nich światło daje wrażenie delikatnie 
mglistej poświaty. Lampy Rico mogą być stosowane w roli oświetlenia głównego, bądź fakultatywnie - zależy to od indywidualnych potrzeb i preferencji.

Modern Rico lamps present a minimalist approach to design. Their simple design makes them fit in most interior designs, regardless of their style. The shades are made of thick, milky glass, so 
the resulting light gives the impression of a gentle misty glow. Rico lamps can be used as primary lighting or optional - depending on individual needs and preferences.

Rico Vici

Kinkiet | wall lamp
Rico   SL.0212

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

 biały | white

 szkło | glass   

  10/10//12 cm

  dostępny model 3D 
        | 3D model available
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Klasyczne lampy z serii Vici są synonimem dobrego gustu oraz najwyższej jakości. Ich stonowany design jest klasą samą w sobie. Niemal pewnym jest, że lampy 
z tej serii stylistycznie wpiszą się w większość kompozycji wnętrzarskich. Solidnie wykonane abażury będą służyć przez długie lata, ciesząc oko swoją nienaganną 
prezencją. Lampy będą stanowić doskonałe uzupełnienie aranżacji każdego rodzaju wnętrz - salonu, pokoju dziecięcego, sypialni, czy też korytarza.

Classic Vici lamps are synonymous with good taste and top quality. Their subdued design is a class in itself. It is almost certain that the lamps in this series will stylistically fit in most interior 
compositions. Solidly made lampshades will serve for many years, pleasing the eye with its impeccable appearance. Lamps will be an excellent complement to any interior design - living room, 
children’s room, bedroom, or corridor.

Rico Vici

Kinkiet | wall lamp
Vici   SL.0211

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

 biały | white

 szkło | glass   

  10/10//12 cm

  dostępny model 3D 
         | 3D model available
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Piazza
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Niezwykle nowoczesne formy z ukłonem w stronę klasycznego oświetlenia – w tym tkwi unikalność lamp Piazza. Wykorzystanie gład-
kich powierzchni, prostych płaszczyzn i minimalistycznych brył pozwoliło uzyskać bardzo szykowny i elegancki efekt – lampy sufitowe 
Piazza doskonale sprawdzą się w salonie, jadalni, gabinecie lub sypialni. To idealny dodatek do domów wyposażonych w nowoczesne 
meble i sprzęty z przewagą kątów prostych i kontrastowych barw. 

Extremely modern forms with a hint of classic lighting – in that you find the uniqueness of Piazza lamps. The use of smooth surfaces, simple planes and minimalist 
blocks has created a very stylish and elegant effect - Piazza ceiling lights work great in the living room, dining room, study room or bedroom. It is an ideal addition  
to homes furnished with modern furniture and equipment, with the preference for right angles and contrasting colors.
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Plafon | ceiling lamp
Piazza 1   SL.0225

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

 biały, chrom | white, chrome   

 szkło, stal | glass, steel

  12/12/18 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Piazza 2   SL.0226

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

 biały, chrom | white, chrome   

 szkło, stal | glass, steel

  35/12/18 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Piazza 3   SL.0227

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

 biały, chrom | white, chrome   

 szkło, stal | glass, steel

  50/12/18 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Piazza 4   SL.0228

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

 biały, chrom | white, chrome   

 szkło, stal | glass, steel

  30/30/18 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Plafon | ceiling lamp
Piazza 4   SL.0224

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

 biały, czarny | white, black  

 szkło, stal | glass, steel

  30/30/18 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Piazza 2   SL.0222

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

 biały, czarny | white, black   

 szkło, stal | glass, steel

  35/12/18 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Piazza 1   SL.0221

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

 biały, czarny | white, black   

 szkło, stal | glass, steel

  12/12/18 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Piazza 3   SL.0223

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

 biały, czarny | white, black   

 szkło, stal | glass, steel

  50/12/18 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Horus
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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 nieprzeciętny 
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 original 
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
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Lampa wisząca | pendant lamp
Horus 35   SL.0132

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

 biały | white     PVC    35/35/max. 80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Lampa wisząca | pendant lamp
Horus 35   SL.0131

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

 szary | grey     PVC    35/35/max. 80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Lampa wisząca | pendant lamp
Horus 35   SL.0130

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

 czarny | black     PVC    35/35/max. 80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Lampa wisząca | pendant lamp
Horus 45   SL.0135

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

 biały | white     PVC    45/45/max. 80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Lampa wisząca | pendant lamp
Horus 45   SL.0134

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

 szary | grey     PVC    45/45/max. 80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Lampa wisząca | pendant lamp
Horus 45   SL.0133

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

 czarny | black     PVC    45/45/max. 80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Plafon | ceiling lamp
Horus 35   SL.0138

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

 biały | white     PVC    35/35/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Horus 35   SL.0137

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

 szary | grey     PVC    35/35/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Horus 35   SL.0136

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

 czarny | black     PVC    35/35/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Plafon | ceiling lamp
Horus 45   SL.0141

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

 biały | white     PVC    45/45/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Horus 45   SL.0140

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

 szary | grey     PVC    45/45/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Horus 45   SL.0139

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

 czarny | black     PVC    45/45/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Rodzaj wybranego oświetlenia ma ogromne znaczenie dla tego, czy uda nam 
się uzyskać spójny charakter wnętrza, dokładnie taki, jak chcemy. Designer-
skie lampy sufitowe Arena to znakomite dopełnienie nowoczesnych aranża-
cji. Dostępne w kilku wariantach kolorystycznych i wielkościach, dopasowa-
ne do serii Arena pozwalają na tworzenie różnorodnych 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
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Lampa wisząca | pendant lamp
Arena 35   SL.0117

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

 biały | white     PVC    35/35/max. 80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Lampa wisząca | pendant lamp
Arena 35   SL.0116

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

 szary | grey     PVC    35/35/max. 80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Lampa wisząca | pendant lamp
Arena 35   SL.0115

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

 czarny | black     PVC    35/35/max. 80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Lampa wisząca | pendant lamp
Arena 45   SL.0120

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

 biały | white     PVC    45/45/max. 80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Lampa wisząca | pendant lamp
Arena 45   SL.0119

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

 szary | grey     PVC    45/45/max. 80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Lampa wisząca | pendant lamp
Arena 45   SL.0118

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

 czarny | black     PVC    45/45/max. 80 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Plafon | ceiling lamp
Arena 35   SL.0123

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

 biały | white     PVC    35/35/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Arena 35   SL.0122

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

 szary | grey     PVC    35/35/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Arena 35   SL.0121

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

 czarny | black     PVC    35/35/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Plafon | ceiling lamp
Arena 45   SL.0126

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

 biały | white     PVC    45/45/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Arena 45   SL.0125

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

 szary | grey     PVC    45/45/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Plafon | ceiling lamp
Arena 45   SL.0124

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

 czarny | black     PVC    45/45/12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Luxor
Minimalizm w bardzo eleganckiej formie – to właśnie wyróżnia lampy wiszące LUXOR. Eleganckie oprawy w formie szerokiego walca, mocna kolorystyka  
i uniwersalny styl sprawiają, że ta kolekcja oświetlenia ma wielu fanów. Proste w formie lampy wiszące LUXOR pięknie podkreślą wyszukany styl nowoczesnego 
salonu, stworzą unikalny klimat w klasycznej jadalni i dodadzą smaku loftowym sypialniom. Uniwersalność, bezpieczeństwo i funkcjonalność to atuty, dla których 
warto wybrać lampy z tej unikalnej kolekcji. 

Minimalism in a very elegant form - it is precisely the hanging lamps LUXOR. Elegant shades in a shape of a wide cylinder, powerful colors and versatile style make this luminaire collection a lot  
of fans. The simply shaped LUXOR hanging lamps will beautifully emphasize the sophisticated style of the modern living room, create a unique atmosphere in the classic dining room and add flavor 
to the loft bedrooms. Versatility, security and functionality are the strengths for which it is worth to choose from this unique collection.
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Lampa wisząca | pendant lamp
Luxor 30   SL.0362

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

 czarny, złoty | black, gold

 PVC   

  30/30/max. 70 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Lampa wisząca | pendant lamp
Luxor 40   SL.0363

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

 czarny, złoty | black, gold

 PVC   

  40/40/max. 70 cm

  dostępny model 3D | 3D model available

Lampa wisząca | pendant lamp
Luxor 50   SL.0364

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

 czarny, złoty | black, gold

 PVC   

  50/50/max. 70 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Martino

Plafon | ceiling lamp
Martino 32   SL.0278

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

 czarny, żółty | black, yellow

 PVC, szkło | PVC, glass   

  32/32//12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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Niezwykle eleganckie plafony Martino będą wyjątkowo atrakcyjną ozdobą 
w nowocześnie urządzonych salonach, prestiżowych biurach lub minima-
listycznie urządzonych kuchniach i jadalniach. Dzięki swojej kompaktowej 
konstrukcji mogą być zamocowane wszędzie, nie burząc porządku i spójno-
ści aranżacji. Pięknie wykonana oprawy i klosze charakteryzują się prostą, ale 
bardzo ozdobną formą, dzięki czemu będą stanowić wyraźny i uniwersalny 
akcent w pomieszczeniach. Kolekcja Martino przypadnie do gustu także 
miłośnikom stylu industrialnego i klasycznego. 

Really attractive MARTINO plafonds will be an exceptionally attractive decoration in 
modernly decorated salons, prestigious offices or minimalist-decorated kitchens and dining 
rooms. Thanks to their compact design, they can be fixed anywhere without damaging the 
order and consistency of the arrangement. Beautifully crafted luminaires and lenses are 
characterized by a simple yet very decorative form, which will give a clear and universal accent 
to the rooms. The MARTINO collection will also appeal to industrial and classical lovers.

Plafon | ceiling lamp
Martino 40   SL.0279

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

 czarny, żółty | black, yellow

 PVC, szkło | PVC, glass   

  40/40//12 cm

  dostępny model 3D | 3D model available
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