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Vilja seinävalaisin Musta
Jenni Inkeroisen muotoilema Vilja-valaisin tuo koti-iltoihin
rauhallista tunnelmaa. Sen lämpimänä hehkuva kuviointi on
saanut inspiraationsa elokuun kultaisista viljapelloista, hetkestä
kun viimeiset valonsäteet hohtavat viljantähkissä auringon
laskiessa. Kuviointi on hyvin hienovarainen ja tulee esiin
hämärässä, kun valaisin sytytetään. Pitkän vartensa ansiosta
valaisin sopii erityisen hyvin lukuvaloksi esimerkiksi sängyn tai
sohvan viereen

K:16cm H/L:64cm E27 Max. 15W IP20

S51010-1MU

6430062565706

Kaksi designriippuvalaisin musta
Matti Syrjälän Kaksi-valaisin on moderni ja ajaton, joka henkii
samalla 50 luvun muotoilua. Upea valaisin ruokapöydän päälle.
Valaisin toimii yhtä hyvin kotona kuin julkisessa tilassa.
Suunnattavat varjostimet lisäävät valaisimen mielenkiintoa.
Ruokapöydän päällä valaisimesta pöydälle suuntautuva valo
kutsuu ihmiset pöydän ympärille.

K:23,5cm H/L:82cm 2 X E27 Max. 40W
IP20

K41318-2MU

6430062564235

Kaksi riippuvalaisin valkoinen
Matti Syrjälän Kaksi-valaisin on moderni ja ajaton, joka henkii
samalla 50 luvun muotoilua. Upea valaisin ruokapöydän päälle.
Valaisin toimii yhtä hyvin kotona kuin julkisessa tilassa.
Suunnattavat varjostimet lisäävät valaisimen mielenkiintoa.
Ruokapöydän päällä valaisimesta pöydälle suuntautuva valo
kutsuu ihmiset pöydän ympärille.

L: 82 cm 2 x E27 Max. 40W IP20

K41318-2VA

6430062564242

Kielo riippuvalaisin
Laura Väreen suunnittelema Kielo –riippuvalaisin on saanut
inspiraationsa kielon kukasta. Varjostimen alaosa aaltoilee kielon
lailla heijastaen valoa pehmeästi ja luoden ympärilleen lempeää
tunnelmaa. Kielo valaisimet toimivat hyvin yksittäisinä tai
useamman valaisimen ryhmänä, jolloin niistä saa rakennettua
näyttävän kokonaisuuden.

K: 30 cm H: 20 cm E27 Max. 40W IP20

K37718-1V

6430062562880

Kupoli L riippuvalaisin valkoinen
Kuvun K: 37 cm H: 30 cm E27 Max. 40W
Matti Syrjälän Kupoli-valaisimet ovat muotoilultaan hyvin
IP20
pelkistettyjä ja ajattomia. Kuparinhohtoinen ulkopinta tuo
valaisimelle luonnetta, ja sisältä lankeaa kauniin pehmeä valo.
Valaisimet toimivat hyvin yksittäisinä tai useamman valaisimen
ryhmänä, jolloin niistä saa rakennettua näyttävän kokonaisuuden.

K18012-1V

6430062561692

Kupoli M riippuvalaisin
Kuvun K: 29 cm H: 17 cm E27 Max. 40W
Matti Syrjälän Kupoli-valaisimet ovat muotoilultaan hyvin
IP20
pelkistettyjä ja ajattomia. Kuparinhohtoinen ulkopinta tuo
valaisimelle luonnetta, ja sisältä lankeaa kauniin pehmeä valo.
Valaisimet toimivat hyvin yksittäisinä tai useamman valaisimen
ryhmänä, jolloin niistä saa rakennettua näyttävän kokonaisuuden.

K17912-1HCU

6430012957964

Sivu 1

Malja pöytävalaisin
Laura Väreen suunnittelema Malja-designpöytävalaisin on saanut
ilmeensä kultakalamaljasta, jonka muoto on kaunis ja kutsuva.
Illan hämärtyessä Malja luo ympärilleen kodikkaan tunnelman.
Selkeä teräksinen jalka antaa valaisimelle tukevuutta sekä lasiselle
kuvulle kauniin kontrastin.

K: 23 cm H: 27 cm E27 Max. 28W IP20

P2551-1V

6430062560534

Laaka designriippuvalaisin betoninvärinen
Laura Väreen Laaka on ajaton design riippuvalaisin, joka luo
tunnelmaa niin kotiin kuin julkiseen tilaan. Valaisin koostuu
kahdesta osasta: lasisesta kuvusta ja betonisesta tai metallisesta
kannasta, jotka keskenään luovat toisilleen kontrastin. Laakavalaisin on moderni, mutta huokuu samalla nostalgiaa. Helppo
asentaa koukkukiinnitykseen ja kytkeä valaisimen
valaisinpistotulpalla kattopistokkeeseen.

K:20 cm H/L: 40 cm E27 Max. 28W

K2051-1BE

6430012959272

Laaka designriippuvalaisin Kuparinvärinen
Laura Väreen Laaka on ajaton design riippuvalaisin, joka luo
tunnelmaa niin kotiin kuin julkiseen tilaan. Valaisin koostuu
kahdesta osasta: lasisesta kuvusta ja betonisesta tai metallisesta
kannasta, jotka keskenään luovat toisilleen kontrastin. Laakavalaisin on moderni, mutta huokuu samalla nostalgiaa. Helppo
asentaa koukkukiinnitykseen ja kytkeä valaisimen
valaisinpistotulpalla kattopistokkeeseen.

K:20 cm H/L: 40 cm E27 Max. 28W

K2051-1CU

6430012959265

Laaka designriippuvalaisin Mattavalkoinen
Laura Väreen Laaka on ajaton design riippuvalaisin, joka luo
tunnelmaa niin kotiin kuin julkiseen tilaan. Valaisin koostuu
kahdesta osasta: lasisesta kuvusta ja betonisesta tai metallisesta
kannasta, jotka keskenään luovat toisilleen kontrastin. Laakavalaisin on moderni, mutta huokuu samalla nostalgiaa. Helppo
asentaa koukkukiinnitykseen ja kytkeä valaisimen
valaisinpistotulpalla kattopistokkeeseen.

K:20 cm H/L: 40 cm E27 Max. 28W

K2051-1VA

6430062563597

Laaka designriippuvalaisin Musta
Laura Väreen Laaka on ajaton design riippuvalaisin, joka luo
tunnelmaa niin kotiin kuin julkiseen tilaan. Valaisin koostuu
kahdesta osasta: lasisesta kuvusta ja betonisesta tai metallisesta
kannasta, jotka keskenään luovat toisilleen kontrastin. Laakavalaisin on moderni, mutta huokuu samalla nostalgiaa. Helppo
asentaa koukkukiinnitykseen ja kytkeä valaisimen
valaisinpistotulpalla kattopistokkeeseen.

K:20 cm H/L: 40 cm E27 Max. 28W

K2051-1MU

6430062564860

KP50910-2MU

6430062565683

Laaka plafondi Musta
K:15cm H/L:28cm 2 x E27 Max. 15W IP20
Laadukas Laaka-plafondi on taitavan muotoilijan Laura Väreen
kaunista käsialaa. Laura kertoo saaneensa inspiraationsa
valaisimeen saman sarjan riippuvalaisimesta. Valaisin koostuu
valkoisesta opaalilasivarjostimesta ja teräsrungosta. Varjostin
siivilöi ympärilleen pehmeää valoa, jonka ansiosta Laaka toimii
mainiosti yksittäin esimerkiksi makuuhuoneessa, mutta sopii hyvin
myös useamman valaisimen sarjana vaikkapa eteiseen.

Sivu 2

Laaka plafondi Valkoinen
K:15cm H/L:28cm 2 x E27 Max. 15W IP20
Laadukas Laaka-plafondi on taitavan muotoilijan Laura Väreen
kaunista käsialaa. Laura kertoo saaneensa inspiraationsa
valaisimeen saman sarjan riippuvalaisimesta. Valaisin koostuu
valkoisesta opaalilasivarjostimesta ja teräsrungosta. Varjostin
siivilöi ympärilleen pehmeää valoa, jonka ansiosta Laaka toimii
mainiosti yksittäin esimerkiksi makuuhuoneessa, mutta sopii hyvin
myös useamman valaisimen sarjana vaikkapa eteiseen.

KP50910-2VA

6430062565690

Lakki lattiavalaisin
Laura Väreen suunnittelema designlattiavalaisin Lakki on tyylikäs,
hauska ja funktionaalinen. Teräksinen runko yhdistyy hauskasti
muotoiltuun Lakin-muotoiseen varjostimeen, joka antaa
huoneelle keveyttä ja muistuttaa leikkimielisyydestä. Marmorinen
jalka takaa valaisimen tukevuuden. Valaisin sopii yhtä hyvin työtai yöpöydän viereen tai olohuoneeseen esimerkiksi nojatuolin
viereen antamaan kohdevaloa.

K: 150 cm L: 71 cm E27 Max. 42W IP20

L2571-1V

6430062560589

Lehmus L riippuvalaisin
Jenni Inkeroisen Lehmus on saanut inspiraationsa metsässä
lehtien välistä siivilöityvästä valosta, joka heijastuu leikitellen
lehdeltä lehdelle. Valaisimen valo pilkottaa lehtimäisen
varjostimen väleistä luoden pehmeää, epäsuoraa valoa. Se sopii
yhtä hyvin skandinaavisen rauhalliseen tilaan kuin
runsaampaankin sisustukseen. Luonteva paikka Lehmusvalaisimelle on keittiön pöydän yllä tai olohuoneessa.

K:32 cm H: 58 cm E27 Max. 40W IP20

K37518L-1V

6430062562866

Lehmus riippuvalaisin musta
Jenni Inkeroisen Lehmus on saanut inspiraationsa metsässä
lehtien välistä siivilöityvästä valosta, joka heijastuu leikitellen
lehdeltä lehdelle. Valaisimen valo pilkottaa lehtimäisen
varjostimen väleistä luoden pehmeää, epäsuoraa valoa. Se sopii
yhtä hyvin skandinaavisen rauhalliseen tilaan kuin
runsaampaankin sisustukseen. Luonteva paikka Lehmusvalaisimelle on keittiön pöydän yllä tai olohuoneessa.

K: 25 cm H: 36 cm E27 Max. 40W IP20

K37518-1M

6430062562842

Lehmus riippuvalaisin valkoinen
Jenni Inkeroisen Lehmus on saanut inspiraationsa metsässä
lehtien välistä siivilöityvästä valosta, joka heijastuu leikitellen
lehdeltä lehdelle. Valaisimen valo pilkottaa lehtimäisen
varjostimen väleistä luoden pehmeää, epäsuoraa valoa. Se sopii
yhtä hyvin skandinaavisen rauhalliseen tilaan kuin
runsaampaankin sisustukseen. Luonteva paikka Lehmusvalaisimelle on keittiön pöydän yllä tai olohuoneessa.

K: 25 cm H: 36 cm E27 Max. 40W IP20

K37518-1V

6430062562859

Louhi pöytävalaisin betoninvärinen
Designpöytävalaisin Louhi syntyi, kun Jenni Inkeroinen inspiroitui
pöydällä makaavasta hyrrästä ja halusi luoda samalla
muotokielellä valaisimen, joka kehystää ja korostaa valollaan
ympärillä olevan huoneen. Karkea betoni ja vaalea sileä kupu
luovat mielenkiintoisen kontrastin. Painava betoninen jalka tekee
valaisimesta tukevan ja helposti sijoitettavan vinosta asennosta
huolimatta.

K: 17,5 cm H: 14 cm E27 Max. 15W IP20

P2541-1BE

6430062560497

Sivu 3

Louhi pöytävalaisin valkoista marmoria
Designpöytävalaisin Louhi syntyi, kun Jenni Inkeroinen inspiroitui
pöydällä makaavasta hyrrästä ja halusi luoda samalla
muotokielellä valaisimen, joka kehystää ja korostaa valollaan
ympärillä olevan huoneen. Karkea betoni ja vaalea sileä kupu
luovat mielenkiintoisen kontrastin. Painava betoninen jalka tekee
valaisimesta tukevan ja helposti sijoitettavan vinosta asennosta
huolimatta.

K: 17,5 cm H: 14 cm E27 Max. 15W IP20

P2541-1MA

6430062560503

Louhi riippuvalaisin
Jenni Inkeroisen Louhi-riippuvalaisin sai alkunsa pöytävalaisimesta
ja se jatkaa sen mutkatonta muotokieltä. Kattovalaisimena Louhi
luo tilaan pehmeää valoa ja kodikasta tunnelmaa. Siitä saa
helposti luotua myös näyttäviä ryhmiä esimerkiksi portaikkoihin
tai keittiösaarekkeiden ylle. Karkea betoni ja vaalea, sileä kupu
luovat mielenkiintoisen kontrastin. Lasikuvun ansiosta luo
pehmeän valon.

K: 17,5 cm H: 14 cm E27 IP20

K2541-1BE

6430062562088

Länsi riippuvalaisin Musta
Matti Syrjälän muotoilema Länsi-valaisin on muodoltaan samaan
aikaan moderni ja ajaton. Valaisin on saanut innoituksensa
merimerkistä, josta nimikin kertoo. Upea valaisin luo näyttävän
valaistuksen, heijastaen valoa sekä ylös- että alaspäin. Valaisin
toimii hyvin yksinään tai useamman valaisimen ryhmänä, luoden
näyttävän kokonaisuuden.

K:38 cm H/L:26 cm 2 X E27 Max. 40W
IP20

K43518-1MU

6430062564297

Länsi riippuvalaisin valkoinen
Matti Syrjälän muotoilema Länsi-valaisin on muodoltaan samaan
aikaan moderni ja ajaton. Valaisin on saanut innoituksensa
merimerkistä, josta nimikin kertoo. Upea valaisin luo näyttävän
valaistuksen, heijastaen valoa sekä ylös- että alaspäin. Valaisin
toimii hyvin yksinään tai useamman valaisimen ryhmänä, luoden
näyttävän kokonaisuuden.

K:38 cm H/L:26 cm 2 X E27 Max. 40W
IP20

K43518-1VA

6430062564303

Napa designriippuvalaisin musta
Laura Väreen Napa–riippuvalaisin on saanut nimensä kuvun
lasisesta valoaläpäisevästä keskiöstä, joka hehkuu kauniisti valon
ollessa päällä.
Pehmeästi kaartuva metallivarjostin tuo tilaan miellyttävän valon.
Napa -riippuvalaisimen vähäeleinen muotokieli istuu helposti
tilaan kuin tilaan, ja valaisin toimii hyvin myös useamman
kappaleen ryhmänä.

K:20cm H/L:40cm E27 Max. 40W IP20

K43318-1MU

6430062564211

Napa riippuvalaisin valkoinen
Laura Väreen muotoilema Napa–riippuvalaisin on saanut nimensä
kuvun lasisesta valoaläpäisevästä keskiöstä, joka hehkuu kauniisti
valon ollessa päällä.
Pehmeästi kaartuva metallivarjostin tuo tilaan miellyttävän valon.
Napa -riippuvalaisimen vähäeleinen muotokieli istuu helposti
tilaan kuin tilaan, ja valaisin toimii hyvin myös useamman
kappaleen ryhmänä.

K:20 cm H/L:40 cm E27 Max. 40W IP20

K43318-1VA

6430062564228

Sivu 4

Osat riippuvalaisin Musta
K:28,5cm H/L:34cm E27 Max. 60W IP20
Matti Syrjälän suunnittelema Osat valaisin on muotoilultaan hyvin
pelkistetty ja ajaton, jolloin se sopii hyvin erilaisiin kohteisiin.
Kuten nimestä voi päätellä, valaisin koostuu kahdesta osasta,
kuvusta ja kannasta. Luo omaan makuun sopiva kokonaisuus
yhdistelemällä eri värisiä osia. Valaisimen koko valmistus tapahtuu
Suomessa ja valaisin onkin avainlipputuote. Valaisin on helppo
ripustaa koukkukiinnitykseen ja kytkeä valaisinpistotulpalla
kattopistorasiaan.

K5185-1MU

6430062565881

Osat riippuvalaisin musta-valko-musta
K:28,5cm H/L:34cm E27 Max. 60W IP20
Matti Syrjälän suunnittelema Osat valaisin on muotoilultaan hyvin
pelkistetty ja ajaton, jolloin se sopii hyvin erilaisiin kohteisiin.
Kuten nimestä voi päätellä, valaisin koostuu kahdesta osasta,
kuvusta ja kannasta. Luo omaan makuun sopiva kokonaisuus
yhdistelemällä eri värisiä osia. Valaisimen koko valmistus tapahtuu
Suomessa ja valaisin onkin avainlipputuote. Valaisin on helppo
ripustaa koukkukiinnitykseen ja kytkeä valaisinpistotulpalla
kattopistorasiaan.

K5185-1MVM

6430062565898

Osat riippuvalaisin valkoinen
K:28,5cm H/L:34cm E27 Max. 60W IP20
Matti Syrjälän suunnittelema Osat valaisin on muotoilultaan hyvin
pelkistetty ja ajaton, jolloin se sopii hyvin erilaisiin kohteisiin.
Kuten nimestä voi päätellä, valaisin koostuu kahdesta osasta,
kuvusta ja kannasta. Luo omaan makuun sopiva kokonaisuus
yhdistelemällä eri värisiä osia. Valaisimen koko valmistus tapahtuu
Suomessa ja valaisin onkin avainlipputuote. Valaisin on helppo
ripustaa koukkukiinnitykseen ja kytkeä valaisinpistotulpalla
kattopistorasiaan.

K5185-1VA

6430062565874

Osat riippuvalaisin valko-musta-valko
K:28,5cm H/L:34cm E27 Max. 60W IP20
Matti Syrjälän suunnittelema Osat valaisin on muotoilultaan hyvin
pelkistetty ja ajaton, jolloin se sopii hyvin erilaisiin kohteisiin.
Kuten nimestä voi päätellä, valaisin koostuu kahdesta osasta,
kuvusta ja kannasta. Luo omaan makuun sopiva kokonaisuus
yhdistelemällä eri värisiä osia. Valaisimen koko valmistus tapahtuu
Suomessa ja valaisin onkin avainlipputuote. Valaisin on helppo
ripustaa koukkukiinnitykseen ja kytkeä valaisinpistotulpalla
kattopistorasiaan.

K5185-1VMV

6430062565904

K37618-1V

6430062562873

Pisarat riippuvalaisin
Laura Väreen Pisarat valaisimen kuvun rei'itys kuvastaa sadetta ja
jokainen reikä yksittäistä pisaraa. Kun valaisimen sytyttää
heijastuu seinille rei'ityksen kautta kuvio. Pelkistetyn muotonsa
ansiosta Pisarat kattovalaisin löytää paikkansa kodin jokaisesta
tilasta. Pisarat kattovalaisin toimii hyvin myös ryhmänä, isompana
kokonaisuutena.

Sivu 5

K: 30 cm H: 20 cm E27 Max. 40W IP20

Poiju riippuvalaisin
Kuvun K: 22,5 cm H: 35 cm E27 Max. 15W
Matti Syrjälän suunnittelema designriippuvalaisin Poiju on saanut
IP20
innoituksensa meripoijuista. Poijun maitolasinen varjostin luo
tilaan pehmeän tasaisen valaistuksen.

K2561-1V

6430062560565

Selma riippuvalaisin
Kuvun K: 20 cm H: 20 cm E27 Max. 60W
Juho Pasilan Selma on kotimainen keramiikkavalaisin joka on
IP20
valmistettu Porvoossa. Pehmeälinjainen, valokeilan alaspäin luova,
yksinkertaisuudessaan kaunis valaisin. Valaisimen muotoilu on
pyöreä, tehden siitä visuaalisesti miellyttävän. Valaisimen
muotokieli sopii niin koteihin kuin julkisiin tiloihin.

K2063-1V

6430012959289

Crazy pöytävalaisin musta
Mattamusta moderni pöytävalaisin antaa tilaan runsaasti ilmettä.
Kangasvarjostin on sisäpuolelta kuparinvärinen heijastaen
lämmintä valoa. Muotoilija Åse Gessle.

K: 45cm L/H: 24cm 1 X E27 Max.
5W IP20

4002480-4002

7391741024800

Hello Sunshine pöytävalaisin musta Pöytävalaisimessa yhdistyy
pyöreät ja suorat muodot. Kangasvarjostin on sisäpuolelta
kuparinvärinen heijastaen lämmintä valoa. Muotoilija Åse Gessle.
Virtajohdon pituus 2m.

K: 49,5cm L/H: 25cm 1 X E27 Max.
5W IP20

4002530-4002

7391741025302

In Love pöytävalaisin
Mattamusta elegantti pöytävalaisin antaa tilaan runsaasti ilmettä.
Valaisimen muotoilu muistuttaa rakkaudesta. Muotoilija Åse
Gessle. Korkeus 56,5cm ja leveys 34cm. Virtajohdon pituus 2m.

K: 56,5cm L/H: 34cm 1 X E27 Max.
5W IP20

4002490-4002

7391741024909

Love Is All pöytävalaisin musta
Tyylikäs ja leikkisä pöytävalaisin suorakulmaisella muotoilulla.
Valaisimen jalka ja varjostin luovat harmonisen kokonaisuuden.
Tyylikäs metallirunkoinen valaisin herättää mielenkiinnon ja
varjostimen pronssinvärinen sisäpinta heijastaa valon lämpimästi
tilaan. Aseta valaisin tilan suosikkipaikallesi ja nauti valaisemista
päivästä toiseen. Virtajohdon pituus 2m.

K: 55,5cm L/H: 40cm 1 X E27 Max.
5W IP20

4002540-4002

7391741025401

Sivu 6

Love Me Tender pöytävalaisin musta Mattamusta elegantti
pöytävalaisin suorilla linjoilla antaa tilaan geometrista selkeyttä.
Sopii upeasti julkisien tilojen esimerkiksi hotellihuoneiden pöydille.
Muotoilija Åse Gessle. Virtajohdon pituus 2m.

K: 50cm L/H: 30cm 1 X E27 Max.
5W IP20

4002510-4002

7391741025104

Stand By Me pöytävalaisin musta
Mattamusta elegantti pöytävalaisin suorilla linjoilla antaa tilaan
geometrista selkeyttä. Pöytävalaisin muistuttaa rauhasta ja
rakkaudesta. Muotoilija Åse Gessle.

K: 51cm L/H: 36cm S:16CM 1 X E27
Max. 5W IP20

4002520-4002

7391741025203

Yes We Can pöytävalaisin musta
Mattamusta elegantti pöytävalaisin antaa tilaan runsaasti ilmettä.
Valaisimen muotoilu muistuttaa että rakkaus on suurin. Muotoilija
Åse Gessle.

K: 45cm L/H: 27cm S:12cm 1 X E27
Max. 5W IP20

4002500-4002

7391741025005

Aiden pöytävalaisin mattavalkoinen Modernisti muotoiltu
mattavalkoinen pöytävalaisin messinginvärisillä yksityiskohdilla.
Suunnattava kupu antaa hyvää kohdevaloa sopien esimerkiksi
työpöydälle tai sängyn viereen lukuvaloksi.

K:53 cm H/L:30 cm S: 16 cm E27 Max.
25W IP20

P40117-1VA

6430062563504

Aiden pöytävalaisin mattamusta
Modernisti muotoiltu mattamusta pöytävalaisin messinginvärisillä
yksityiskohdilla. Suunnattava kupu antaa hyvää kohdevaloa sopien
esimerkiksi työpöydälle tai sängyn viereen lukuvaloksi.

K:53 cm H/L:30 cm S: 16 cm E27 Max.
25W IP20

P40117-1MU

6430062563498

Aiden seinävalaisin mattamusta
Moderni mattamusta seinävalaisin messinginvärisillä
yksityiskohdilla. Suunnattava kupu antaa hyvää kohdevaloa sopien
esimerkiksi työpöydän tai sängyn viereen lukuvaloksi.

K: 25 cm E27 Max. 25W IP20

S40117-1MU

6430062563474

Sivu 7

Aiden lattiavalaisin mattamusta
Modernisti muotoiltu mattamusta lattiavalaisin messinginvärisillä
yksityiskohdilla. Suunnattava kupu antaa hyvää kohdevaloa sopien
esimerkiksi olohuoneen lukuvaloksi.

K: 150 cm L:30 cm S: 35 mm E27 Max.
40W IP20

L40117-1MU

6430062563450

Aiden lattiavalaisin mattavalkoinen
Modernisti muotoiltu mattavalkoinen lattiavalaisin
messinginvärisillä yksityiskohdilla. Suunnattava kupu antaa hyvää
kohdevaloa sopien esimerkiksi olohuoneen lukuvaloksi.

K: 150 cm L:30 cm S: 35 mm E27 Max.
40W IP20

L40117-1VA

6430062563467

Arlon seinävalaisin Mattamusta / harjattu messinki
Tyylikäs harjatun mattamessingin ja mustan värinen kapea
seinävalaisin, jolle on helppo löytää paikka. Varjostimen muoto
kohdistaa valon sekä estää häikästymisen. Varjostin sekä varsi
ovat nivelöityjä, joten valon saa suunnattua tehokkaasti. Sopii
upeasti esimerkiksi sängynpäädyn tai työpöydän valoksi.

K:47 cm H/L:6 cm S:27,5 cm E14 Max.
15W IP20

S46017-1MU

6430062564778

Ayla pöytävalaisin Musta
Ayla pöytävalaisimen muotoilu on saanut inspiraation 50-luvun
japanilaisesta muotoilusta. Mesisnkiset yksityiskohdat antavat
arvokasta ilmettä ja mielenkiintoa muotoilulle. Pöytävalaisin sopii
upeasti esimerkiksi lukuvaloksi työ- tai yöpöydälle.

K:52cm H/L:30cm E27 Max. 25W IP20

P45810-1MU

6430062565454

Ayla pöytävalaisin Valkoinen
Ayla pöytävalaisimen muotoilu on saanut inspiraation 50-luvun
japanilaisesta muotoilusta. Mesisnkiset yksityiskohdat antavat
arvokasta ilmettä ja mielenkiintoa muotoilulle. Pöytävalaisin sopii
upeasti esimerkiksi lukuvaloksi työ- tai yöpöydälle.

K:52cm H/L:30cm E27 Max. 25W IP20

P45810-1VA

6430062565461

Ayla 3-os kattospotti Valkoinen
Korkeussäädettävä hiekanvalkoinen 3-osainen kattospottivalaisin
messinginvärisillä yksityiskohdilla.

K: 66-94 H/L: 37 cm 3 x E27 Max. 28W

K45810-3VA

6430062564754
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Grace pöytävalaisin mattamusta/messinki
Mattamusta varjostin, messinkinen varsi sekä tukeva marmorinen
jalka luovat elegantin pöytävalaisimen nimeltään Grace. E27-kanta
ja suunnattava varjostin antavat tarpeeksi valoa myös tarkkuutta
vaativiin tehtäviin.

K: 59 cm E27 Max. 28W IP20

P29417-1M

6430062561418

Grace lattiavalaisin Harjattu messinki / valkoinen / mattamusta
Lattiavalaisin mattamustalla kuvulla, messinginvärisellä varrella
sekä tukevalla marmorisella jalustalla. Suunnattava kupu
mahdollistaa valon tarkan suuntaamisen. Tuo sisustukseen
arvokasta eleganttia tyyliä.

K: 153,5 cm L: 26 cm S: 2,6 cm E27 Max.
28W IP20

L29417-1M

6430062564792

Jayden pöytävalaisin mattamusta/messinki
Kaunis pöytävalaisin, jossa messingin ja mustan yhdistelmä antaa
valaisimielle arvokkaan ilmeen. Suuri suunnattava kupu antaa
runsaasti valoa ja valaisee suurenkin alueen.

K: 48 cm L: 40 cm E27 Max. 25W IP20

P39417-1MU

6430062563184

Lavelle lattiavalaisin Valkoinen
Lavelle lattiavalaisimen messinginvärinen runko antaa kauniin
kontrastin valkoiselle kuvulle ja jalustalle. Valaisimen ajaton ja
klassinen muotoilu on saanut vaikutteita 50-luvun muotoilusta.
Marmorinen jalusta tukevoittaa valaisimen ja nivelöidyllä kuvulla
valon saa suunnattua juuri mieleisekseen. Valaisin sopii
korkeudeltaan hyvin kohdevaloksi esimerkiksi olohuoneen sohvan
viereen tai työhuoneeseen pöydän viereen.

K:152cm H/L:46cm E27 Max. 15W IP20

L43217-1VA

6430062564143

Lavelle pöytävalaisin Valkoinen
Lavelle pöytävalaisimessa valkoinen ja messinki luovat upean
arvokkaan ilmeen. Ajaton muotoilu on saanut vaikutteita 50-luvun
muotoilusta. Marmorinen jalusta tukevoittaa valaisimen ja
nivelöidyllä kuvulla valon saa suunnattua juuri mieleisekseen.
Valaisin sopii esimerkiksi hyvin kohdevaloksi yöpöydälle tai
olohuoneeseen sohvan viereen.

K:57cm H/L:30cm E27 Max. 15W IP20

P43217-1VA

6430062564136

Morgan riippuvalaisin Musta
Eleettömän yksinkertainen metallinen riippuvalaisin
mattamustalla kuvulla ja messinginvärisellä kannalla. Valaisimen
halkaisija on 38 cm. Valaisimeen sopii suuret näyttävät LEDlamput. Upea valaisin on helppo sijoittaa sekä koteihin luomaan
yleisvaloa että julksiin tiloihin esimerkiksi ravintoloihin ja
kahviloihin.

K:20cm H/L:38cm E27 Max. 40W IP20

K49818-1MU

6430062565539
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Omega 52 pöytävalaisin kirkas messinki/valkoinen
Omega on tyylikäs ja elegantti pöytävalaisin, joka lisää kodin
näyttävyyttä. valonkirkkauden säätö.

K: 52 cm L: 27 cm E27 40W IP20

2829610-5000

7391741296115

Omega 52 pöytävalaisin kromattu/valkoinen
Omega on tyylikäs ja elegantti pöytävalaisin, joka lisää kodin
näyttävyyttä. valonkirkkauden säätö.

K: 52 cm L: 27 cm E27 40W IP20

2820430-5000

7391741204387

Omega 52 pöytävalaisin Mustakromi
Omega pöytävalaisimen viimeistelty muotoilu luo tyylikkään ja
elegantin pöytävalaisin. Valaisin hehkuu tilaan kaunista
tunnelmavaloa ja rauhoittavaa tunnelmaa. Valaisin näyttää
hyvältä esimerkiksi ikkunalaudalla, sivu- tai yöpöydällä.

K:52cm H/L:27cm E27 Max. 40W IP20

2820430-6513

7391741204448

Omega 69 pöytävalaisin kirkas messinki/valkoinen
Omega on tyylikäs ja elegantti pöytävalaisin, joka lisää kodin
näyttävyyttä. valonkirkkauden säätö.

K: 69 cm L: 40 cm E27 40W IP20

2829620-5000

7391741296214

Omega 69 pöytävalaisin kromattu/valkoinen
Omega on tyylikäs ja elegantti pöytävalaisin, joka lisää kodin
näyttävyyttä. valonkirkkauden säätö.

K: 69 cm L: 40 cm E27 40W IP20

2820440-5000

7391741204486

Omega 69 pöytävalaisin Mustakromi
Tyylikäs ja elegantti pöytävalaisin ,joka näyttää hyvältä
suuremmilla tasoilla esimerkiksi senkin päällä. Valaisin koostuu
kulmikkaasta varjostimesta ja tyylikkäästä jalasta.

K:69cm H/L:40cm E27 Max. 40W IP20

2820440-6513

7391741204455

Omega -pöytävalaisin on 52 cm korkea, 12 cm syvä ja 27 cm leveä.
Valaisimessa on 200 cm pitkä virtajohto katkaisimella.

Omega -pöytävalaisin on 69 cm korkea, 16 cm syvä ja 40 cm leveä.
Valaisimessa on 200 cm pitkä virtajohto katkaisimella.
Pöytävalaisimet saat helposti siirrettyä sinne missä ikinä
tarvitsetkaan tyyliä ja valoa.
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Omega 69 pöytävalaisin valkoinen
Omega on tyylikäs ja elegantti pöytävalaisin, joka lisää kodin
näyttävyyttä. valonkirkkauden säätö.

K: 69 cm L: 40 cm E27 40W IP20

4001960-5000

7391741019615

Paragon pöytävalaisin 52
Upea Paragon pöytävalaisin koostuu eri kokoisista
suorakulmioista. Kapeutensa ansiosta valaisin sopii erinomaisesti
myös ikkuna- ja yöpöydille. Jalan suorakulmiot antavat muuten
yksinkertaiselle valaisimelle nykyaikaisen ilmeen.

K: 52 cm L: 27 cm E27 Max. 40W IP20

4002040-4002

7391741020406

Paragon pöytävalaisin 52
valkoinen
Upea Paragon pöytävalaisin koostuu eri kokoisista
suorakulmioista. Kapeutensa ansiosta valaisin sopii erinomaisesti
myös ikkuna- ja yöpöydille. Jalan suorakulmiot antavat muuten
yksinkertaiselle valaisimelle nykyaikaisen ilmeen.

K: 52 cm L: 27 cm E27 Max. 40W IP20

4002040-4002

7391741020413

Paragon pöytävalaisin 69
Upea Paragon pöytävalaisin koostuu eri kokoisista
suorakulmioista. Kapeutensa ansiosta valaisin sopii erinomaisesti
myös ikkuna- ja yöpöydille. Jalan suorakulmiot antavat muuten
yksinkertaiselle valaisimelle nykyaikaisen ilmeen.

K: 69 cm L: 40 cm E27 Max. 40W IP20

4002050-4002

7391741020505

Paragon pöytävalaisin 69
valkoinen
Upea Paragon pöytävalaisin koostuu eri kokoisista
suorakulmioista. Kapeutensa ansiosta valaisin sopii erinomaisesti
myös ikkuna- ja yöpöydille. Jalan suorakulmiot antavat muuten
yksinkertaiselle valaisimelle nykyaikaisen ilmeen.

K: 69 cm L: 40 cm E27 Max. 40W IP20

4002050-5002

7391741020529

1988780-5504

7391741887856

Orlando lattiavalaisin antiikkimessinki/valkoinen
K: 157 cm H: 36 cm E27 + LED Max. 60W +
Orlando on tyylikäs lattiavalaisin, joka sopii yhtä hyvin kotiin kuin
3W IP20
julkiseen tilaan. Ajaton muotoilu on yhdistelmä klassista
suunnittelua ja modernia valaisinteknologiaa. Orlandossa on kaksi
valonlähdettä omilla katkaisijoillaan, joten valaisimessa voidaan
käyttää joko vain toista valonlähdettä tai molempia samaan
aikaan. Ylempi valo luo tilaan kaunista yleisvaloa, kun alempaa LED
kohdevaloa voidaan käyttää esimerkiksi lukuvalona.
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Orlando lattiavalaisin kirkas messinki/valkoinen
K: 157 cm H: 36 cm E27 + LED Max. 60W +
Orlando on tyylikäs lattiavalaisin, joka sopii yhtä hyvin kotiin kuin
3W IP20
julkiseen tilaan. Ajaton muotoilu on yhdistelmä klassista
suunnittelua ja modernia valaisinteknologiaa. Orlandossa on kaksi
valonlähdettä omilla katkaisijoillaan, joten valaisimessa voidaan
käyttää joko vain toista valonlähdettä tai molempia samaan
aikaan. Ylempi valo luo tilaan kaunista yleisvaloa, kun alempaa LED
kohdevaloa voidaan käyttää esimerkiksi lukuvalona.

1988780-6509

7391741887887

Orlando lattiavalaisin kromi/valkoinen
K: 157 cm H: 36 cm E27 + LED Max. 60W +
Orlando on tyylikäs lattiavalaisin, joka sopii yhtä hyvin kotiin kuin
3W IP20
julkiseen tilaan. Ajaton muotoilu on yhdistelmä klassista
suunnittelua ja modernia valaisinteknologiaa. Orlandossa on kaksi
valonlähdettä omilla katkaisijoillaan, joten valaisimessa voidaan
käyttää joko vain toista valonlähdettä tai molempia samaan
aikaan. Ylempi valo luo tilaan kaunista yleisvaloa, kun alempaa LED
kohdevaloa voidaan käyttää esimerkiksi lukuvalona.

1988780-5000

7391741887801

Orlando lattiavalaisin musta
K: 157 cm H: 36 cm E27 + LED Max. 60W +
Orlando on tyylikäs lattiavalaisin, joka sopii yhtä hyvin kotiin kuin
3W IP20
julkiseen tilaan. Ajaton muotoilu on yhdistelmä klassista
suunnittelua ja modernia valaisinteknologiaa. Orlandossa on kaksi
valonlähdettä omilla katkaisijoillaan, joten valaisimessa voidaan
käyttää joko vain toista valonlähdettä tai molempia samaan
aikaan. Ylempi valo luo tilaan kaunista yleisvaloa, kun alempaa LED
kohdevaloa voidaan käyttää esimerkiksi lukuvalona.

1988780-4007

7391741887894

Puls pöytävalaisin mattavalkoinen / messinki
Huippumoderni kullan ja valkoisen värinen pöytävalaisin
minimalistisella- ja geomterisella muotoilulla, joka sopii niin
työvaloksi toimiston työpöydälle, koristeeksi hyllyyn tai
ikkunalaudalle. Kupu on nivelöity ja vapaasti suunnattavissa, joten
valon saa kohdistumaan tarpeen mukaan. Katkaisija on integroitu
kupuun, joten valaisimen päälle ja pois päältä laittaminen on
helppoa.

K:49 cm H/L:20 cm S:16 cm 1 X GU10
Max. 5W IP20

4002280-5002

7391741022806

Puls pöytävalaisin Musta
Huippumoderni kullan ja mustan värinen pöytävalaisin
minimalistisella- ja geomterisella muotoilulla, joka sopii niin
työvaloksi toimiston työpöydälle, koristeeksi hyllyyn tai
ikkunalaudalle. Kupu on nivelöity ja vapaasti suunnattavissa, sillä
valon saa kohdumaan tarkoitettu mukaan. Katkaisija on integroitu
kupuun, joten valaisimen päälle ja pois päältä laittaminen on
helppo.

K:49cm H/L:20cm GU10 Max. 5W IP20

4002280-4002

7391741022813

Puls 1-os seinävalaisin Musta
Sängynpäätyyn, kirjahyllyyn, eteisen seinällä ... Puls-seinävalaisin
on helposti sijoitettava moderni seinävalaisin mihin vain, jossa
tarvitset lisävaloa ja tyyliä. Nivelöity kupu mahdollistaa valon
suuntaamisen tarpeen mukaan. Kupuun integroitu katkaisjia
helpottaa käyttöä. Valaisimen korkeus on 20 cm, syvyys 18 cm ja
leveys 12 cm. Virtajohdon pituus on 200 cm.

K:20cm H/L:12cm GU10 Max. 5W IP20

4300450-4002

7391741004550
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Puls 1-osainen seinävalaisin mattavalkoinen
Sängynpäätyyn, kirjahyllyyn, eteisen seinällä. Puls-seinävalaisin on
helposti sijoitettava moderni seinävalaisin mihin vain, jossa
tarvitset lisävaloa ja tyyliä. Nivelöity kupu mahdollistaa valon
suuntaamisen tarpeen mukaan. Kupuun integroitu katkaisjia
helpottaa käyttöä.

K:20 cm H/L:12 cm S:18 cm 1 X GU10
Max. 5W IP20

4300450-5002

7391741004543

Puls XL seinävalaisin Musta
Suosittu Puls -valaisinsarjassa laajenee suurella seinävalaisimella
Puls XL:llä! Valaisinta on saatavilla sekä mustana että valkoisena,
kullanvärisn yksityiskohdin. Valaisimessa on nivelöity kupu, jolla
saat suunnattua valon optimaaliseksi käyttötarkoitukseen. Lisäksi
65 cm pitkä varsi on käännettävissä. Kun et käytä valaisinta, voi
varren kääntää pois tieltä esimerkiksi seinää vasten. Virtakatkaisin
integroitu kupuun.

K:55cm H/L:11cm GU10 Max. 5W IP20

4300520-4002

7391741005229

Puls XL seinävalaisin Valkoinen
Suosittu Puls -valaisinsarjassa laajenee suurella seinävalaisimella
Puls XL:llä! Valaisinta on saatavilla sekä mustana että valkoisena,
kullanvärisn yksityiskohdin. Valaisimessa on nivelöity kupu, jolla
saat suunnattua valon optimaaliseksi käyttötarkoitukseen. Lisäksi
65 cm pitkä varsi on käännettävissä. Kun et käytä valaisinta, voi
varren kääntää pois tieltä esimerkiksi seinää vasten. Virtakatkaisin
integroitu kupuun.

K:55cm H/L:11cm GU10 Max. 5W IP20

4300520-5002

7391741005236

Puls lattiavalaisin 2-os musta
Moderni 2-osainen lattiavalaisin ajattomalla värityksellä. Valaisin
on 217cm korkea, mutta muotoilultaan kevyt. Kuvut ovat
suunnttavissa sekä valo himmennettävissä virtajohtoon
integroidusta himmentimestä. Upea valaisin esimerkiksi
olohuoneen sohvan viereen mutta soveltuu myös pienemmän
pöydän valoksi.

K: 217cm L/H: 40cm 2 X GU10
Max. 7W IP20

4100920-4002

7391741009234

Puls lattiavalaisin 2-os valkoinen Moderni 2-osainen lattiavalaisin
ajattomalla värityksellä. Valaisin on 217cm korkea, mutta
muotoilultaan kevyt. Kuvut ovat suunnttavissa sekä valo
himmennettävissä virtajohtoon integroidusta himmentimestä.
Upea valaisin esimerkiksi olohuoneen sohvan viereen mutta
soveltuu myös pienemmän pöydän valoksi.

K: 217cm L/H: 40cm 2 X GU10
Max. 7W IP20

4100920-5002

7391741009241

Puls lattiavalaisin mattavalkoinen / messinki Huippumoderni
kullan ja valkoisen värinen lattiavalaisin minimalistisella- ja
geomterisellamuotoilulla. Kupu on nivelöity ja vapaasti
suunnattavissa, joten valon saa kohdistumaan tarpeen mukaan.
Katkaisija on integroitu kupuun, joten valaisimen päälle ja pois
päältä laittaminen on helppoa.

K:157 cm H/L:23 cm 1 X GU10 Max. 5W
IP20

4100800-5002

7391741008039
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Puls lattiavalaisin Musta
Huippumoderni kullan ja mustan värinen lattiavalaisin
minimalistisellaisella ja geomterisella muotokielellä. Kupu on
nivelöity ja vapaasti suunnattavissa, sillä valon saa kohdumaan
tarkoitettu mukaan. Katkaisija on integroitu kupuun, joten
valaisimen päälle ja pois päältä laittaminen on helppo. Valaisimen
korkeus 157 cm ja halkaisijaltaan vain 23 cm. Kapean rungon ja
pitkä 2,5 metrin virtajohdon avulla valaisimelle on helppo löytää
sopvia paikka.

4100800-4002

7391741008046

Puls 3-os kattospotti Musta
K:28cm H/L:30cm 3 x GU10 Max. 5W IP20
Metallinen moderni kattovalaisin kolmella suunnattavalla mustan
ja kullanvärisellä spotilla , joka on helposti sijoitettavissa eteiseen,
keittiöön tai olohuoneeseen. Valon voi levittää koko huoneeseen
tai suunnata korostamaan tauluja tai tuomaan valo esimerkiksi
lukunurkkaukseen. Valaisin on katosta vain 28 cm ja
halkaisijaltaan 30 cm. Pieni koko ja modernimuotoilu luovat
samaan aikaan huomaamattoman että katseenvangitsevan
valaisimen.

4201600-4002

7391741016034

Puls 3-osainen kattospotti mattavalkoinen / messinki
Metallinen moderni kattovalaisin kolmella suunnattavalla
valkoisen ja kullanvärisellä spotilla. Valon voi levittää koko
huoneeseen tai suunnata korostamaan tauluja tai tuomaan valo
esimerkiksi lukunurkkaukseen.
Huomaamattoman että katseenvangitseva valaisin. Luo näyttävä
valaistuskokonaisuus muilla Puls-sarjan valaisimilla.

K:28 cm H/L:30 cm 3 X GU10 Max. 5W
IP20

4201600-5002

7391741016027

Puls 5-osainen kattospotti mattavalkoinen / messinki
Tyylikäs 5-osainen spottivalaisin reilulla valovoimalla. Jokainen
spotti on suunnattavissa, joten valon voi joko levittää koko tilaan
tai suunnata korostamaan esimerkiksi tauluja tai lukunurkkausta.

K:35 cm H/L:110 cm S:13 cm 5 X GU10
Max. 5W IP20

4201610-5002

7391741016102

Puls Bar 5-os kattospotti Musta
Tyylikäs 5-osainen spottivalaisin reilulla valovoimalla. Jokainen
spotti on suunnattavissa, joten valon voi joko levittää koko tilaan
tai suunnata korostamaan esimerkiksi tauluja tai lukunurkkausta.

K:35cm H/L:110cm 5 X GU10 Max. 5W
IP20

4201610-4002

7391741016119

Puls riippuvalaisin musta
Suosittu Puls tuoteperhe laajenee sirolla ja modernilla
riippuvalaisimella. Yksinkertaisen ja ajattoman muotoilun ansiosta
valaisin on helppo antamaan tehokasta kohdevaloa pöydille ja
tasoille. Tuotteeseen sisältyy sekä messinkiset että hopeat
renkaat.

K: 20cm L/H: 6cm 1 X GU10 Max.
5W IP20

4202010-4002

7391741020116
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K:157cm H/L:23cm GU10 Max. 5W IP20

Puls riippuvalaisin valkoinen
Suosittu Puls tuoteperhe laajenee sirolla ja modernilla
riippuvalaisimella. Yksinkertaisen ja ajattoman muotoilun ansiosta
valaisin on helppo antamaan tehokasta kohdevaloa pöydille ja
tasoille. Tuotteeseen sisältyy sekä messinkiset että hopeat
renkaat.

4202010-5002

7391741020222

Teodor 1 seinävalaisin antiikkimessinki
Seinästä: 18,9 cm H: 11 cm E14 Max. 28W
Ajaton muotoilu ja suunnattava kupu luovat helposti sijoitettavan
IP20
valaisimen. Upea valaisin sopii lisävaloksi huoneeseen kuin
huoneeseen.

S14110-1A

6430012957308

Teodor 1 seinävalaisin hiekanvalkoinen/kromi
Seinästä: 18,9 cm H: 11 cm E14 Max. 28W
Ajaton muotoilu ja suunnattava kupu luovat helposti sijoitettavan
IP20
valaisimen. Upea valaisin sopii lisävaloksi huoneeseen kuin
huoneeseen.

S14110-1V

6430012957766

K: 20cm L/H: 6cm 1 X GU10 Max.
5W IP20

Teodor 3 kattospotti antiikkimessinki
Ajaton muotoilu ja suunnattavat kuvut luovat helposti
sijoitettavan valaisimen. Kolme E27-kantaa varmistavat että
valaisimesta saa tarvittaessa tarpeeksi valoa. Helppo asentaa
koukkukiinnitykseen ja kytkeä valaisinpistotulpalla
kattopistokkeeseen.

H: 36 cm 3 x E14 Max. 42W IP20

K14110-3A

6430012957292

Teodor 3-os kattospotti Hiekanmusta
Ajaton muotoilu ja suunnattavat kuvut luovat helposti
sijoitettavan kattospottivalaisimen. Valaisimeen sopii kolme
lamppua, joten valaisimesta saa tarvittaessa paljon yleisvaloa.
Helppo asentaa koukkukiinnitykseen ja kytkeä valaisinpistotulpalla
kattopistokkeeseen.

K:30cm H/L:36cm E27 Max. 40W IP20

K14110-3MU

6430062565331

Roxane riippuvalaisin
Roxane on ainutlaatuinen lasinen riippuvalaisin, jonka pinta on
muotoiltu mielenkiintoisesti. Ulkopinnan Kuparipinnoite tuo
sisustukseen tyyliä ja valo heijastuu tehokkaasti sisäpinnan
kromipinnoitteesta luoden alleen pehmeän valokeilan.

K: 27 cm H: 25 cm E27 Max. 60W IP20

K23718-1CU

6430062560213
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Honey pöytävalaisin luunvalkoinen
Moderni helposti sijoitettava pöytävalaisin mustalla metallijalalla
sekä pehmeällä samettivarjostimella.

K:38 cm H: 21 cm E27 Max. 40W IP20

4002120-5005

7391741021212

Vieste pöytävalaisin beige
Vieste, moderni valaisin koostuu mattamustasta metallirungosta,
johon kontrastia antaa pehmeä pyöreä samettivarjostin. Valaisin
luo tunnelmallista pehmeä lisävaloa sopien niin koteihin kuin
julkitiloihin.

K: 45 cm H: 25 cm E27 Max. 40W IP20

4002220-5504

7391741022226

Vieste pöytävalaisin punainen
Vieste, moderni valaisin koostuu mattamustasta metallirungosta,
johon kontrastia antaa pehmeä pyöreä samettivarjostin. Valaisin
luo tunnelmallista pehmeä lisävaloa sopien niin koteihin kuin
julkitiloihin.

K: 45 cm H: 25 cm E27 Max. 40W IP20

4002220-1000

7391741022219

Vieste lattiavalaisin punainen
Vieste, moderni valaisin koostuu mattamustasta metallirungosta,
johon kontrastia antaa pehmeä pyöreä samettivarjostin. Valaisin
luo tunnelmallista pehmeä lisävaloa sopien niin koteihin kuin
julkitiloihin.

K: 131 cm H: 39 cm E27 Max. 60 W IP20

4100750-1000

7391741007520

Honey lattiavalaisin harmaa
Moderni helposti sijoitettava lattiavalaisin mustalla metallijalalla
sekä pehmeällä sametti varjostimella. Upea valaisin esimerkiksi
sohvan viereen olohuoneeseen lisäämään kodikkuutta.

K: 125 cm H: 27 cm 2 x E27 Max. 40W
IP20

4100690-4500

7391741006912

Honey lattiavalaisin kulta
Moderni helposti sijoitettava lattiavalaisin mustalla metallijalalla
sekä pehmeällä sametti varjostimella. Upea valaisin esimerkiksi
sohvan viereen olohuoneeseen lisäämään kodikkuutta.

K: 125 cm H: 27 cm 2 x E27 Max. 40W
IP20

4100690-6501

7391741006936
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Honey lattiavalaisin luunvalkoinen
Moderni helposti sijoitettava lattiavalaisin mustalla metallijalalla
sekä pehmeällä sametti varjostimella. Upea valaisin esimerkiksi
sohvan viereen olohuoneeseen lisäämään kodikkuutta.

K: 125 cm H: 27 cm 2 x E27 Max. 40W
IP20

4100690-5001

7391741006929

Honey varjostin kulta
Honey-valaisinsarja laajenee samettisilla varjostimilla, josta
saadaan luotua sekä riippuvalaisin että lattiavalaisin kiinnittämällä
varjostin valaisinkalusteeseen tai -jalkaan. Varjostinta on neljässä
värissä, luonnonvalkoisena, harmaana, kullanvärisenä ja vihreänä.
Katso Honey-valaisinperheen pöytä-, lattia-, ja riippuvalaisimet ja
luo upea kokonaisuus. Honey-valaisin sopii yhtä hyvin
olohuoneeseen kuin makuuhuoneeseen.

K:25cm H/L:50cm

4201720-6501

7391741017222

Honey varjostin luonnonvalkoinen
Honey-valaisinsarja laajenee samettisilla varjostimilla, josta
saadaan luotua sekä riippuvalaisin että lattiavalaisin kiinnittämällä
varjostin valaisinkalusteeseen tai -jalkaan. Varjostinta on neljässä
värissä, luonnonvalkoisena, harmaana, kullanvärisenä ja vihreänä.
Katso Honey-valaisinperheen pöytä-, lattia-, ja riippuvalaisimet ja
luo upea kokonaisuus. Honey-valaisin sopii yhtä hyvin
olohuoneeseen kuin makuuhuoneeseen.

K:25cm H/L:50cm

4201720-5005

7391741017215

Honey varjostin vihreä
Honey-valaisinsarja laajenee samettisilla varjostimilla, josta
saadaan luotua sekä riippuvalaisin että lattiavalaisin kiinnittämällä
varjostin valaisinkalusteeseen tai -jalkaan. Varjostinta on neljässä
värissä, luonnonvalkoisena, harmaana, kullanvärisenä ja vihreänä.
Katso Honey-valaisinperheen pöytä-, lattia-, ja riippuvalaisimet ja
luo upea kokonaisuus. Honey-valaisin sopii yhtä hyvin
olohuoneeseen kuin makuuhuoneeseen.

K:25cm H/L:50cm

4201720-2501

7391741017208

Honey varjostin harmaa
Honey-valaisinsarja laajenee samettisilla varjostimilla, josta
saadaan luotua sekä riippuvalaisin että lattiavalaisin kiinnittämällä
varjostin valaisinkalusteeseen tai -jalkaan. Varjostinta on neljässä
värissä, luonnonvalkoisena, harmaana, kullanvärisenä ja vihreänä.
Katso Honey-valaisinperheen pöytä-, lattia-, ja riippuvalaisimet ja
luo upea kokonaisuus. Honey-valaisin sopii yhtä hyvin
olohuoneeseen kuin makuuhuoneeseen.

K:25cm H/L:50cm

4201720-4500

7391741017239

Honey E27 kaluste kulta
Metallinen valaisinkaluste, joka on suunniteltu Honey
varjostimien kanssa yhteensopivaksi, mutta voidaan käyttää
kaikkien varjostimien kanssa, jossa E27-teline . Kattokupin
halkaisija on 12 cm johdon, lampun kanta 15 cm korkea, pituus 1,2
metriä,

K:15cm H/L:12cm E27 Max. 40W IP20

4201730-6512

7391741017314
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Honey E27 kaluste mattamusta
Metallinen valaisinkaluste, joka on suunniteltu Honey varjostimien
kanssa yhteensopivaksi, mutta voidaan käyttää kaikkien
varjostimien kanssa, jossa E27-teline . Kattokupin halkaisija on 12
cm johdon, lampun kanta 15 cm korkea, pituus 1,2 metriä,

K:15cm H/L:12cm E27 Max. 40W IP20

4201730-4002

7391741017307

Foggy 3-os lattiavalaisin hiekanmusta
Foggy on upea lattiavalaisin, jonka jalasta erkanee kolme
valaisinvartta. Eri sävyiset ja kokoiset mustat, harmaat ja valkoiset
varjostimet luovat uniikin kokonaisuuden. Antaa tilaan runsaasti
lisävaloa. Sopii hyvin esimerkiksi olohuoneeseen nojatuolin tai
sohvaryhmän viereen.

K: 175 cm H: 32 cm 3 x E14 Max. 25W
IP20

L47217-1VA

7391741004994

Foggy 5-os lattiavalaisin
Foggy on upea lattiavalaisin, jonka jalasta erkanee viisi vartta
varjostimineen. Eri sävyiset ja kokoiset mustat, harmaat ja
valkoiset varjostimet luovat uniikin kokonaisuuden. Antaa tilaan
runsaasti lisävaloa. Sopii hyvin olohuoneeseen nojatuolin tai
sohvaryhmän viereen.

K: 200 cm L: 80 cm 5 x E14 Max. 25W IP20

4100440-4007

7391741004437

Foggy 5-os lattiavalaisin
K: 200 cm L: 80 cm 5 x E14 Max. 25W IP20
Foggy on upea lattiavalaisin, jonka jalasta erkanee viisi vartta
varjostimineen. Eri sävyiset ja kokoiset varjostimet luovat uniikin
kokonaisuuden. Antaa tilaan runsaasti lisävaloa. Sopii hyvin
olohuoneeseen nojatuolin tai sohvaryhmän viereen.

4100440-5007

7391741004475

Rina lattiavalaisin musta
Rina on tyylikäs kolmijalkainen metallirunkoinen lattiavalaisin,
jonka puuvillavarjostin antaa pehmeyttä ja sirottaa valon
pehmeästi. Ajaton lattiavalaisin sopii upeasti lisävaloksi sekä
makuuhuoneeseen että olohuoneeseen.

K: 145 cm H: 57 cm E27 Max. 40 W IP20

4100700-4000

7391741007032

Rina lattiavalaisin valkoinen
Rina on tyylikäs kolmijalkainen metallirunkoinen lattiavalaisin,
jonka puuvillavarjostin antaa pehmeyttä ja sirottaa valon
pehmeästi. Ajaton lattiavalaisin sopii upeasti lisävaloksi sekä
makuuhuoneeseen että olohuoneeseen.

K: 145 cm H: 57 cm E27 Max. 40 W IP20

4100700-5000

7391741007049
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Noah 35 varjostin Valkoinen
Upea höyhenriippuvalaisin, joka hohtaa viehättävää pehmeää
valoa. Noah-valaisimet sopivat parhaiten makuuhuoneisiin
lisäämään rauhallista levollista tunnelmaa. Pelkkä varjostin,
sähkökaluste ei sisälly. Sopiva sähkökaluste ”Valaisinkaluste E27”

K:35 cm H/L:35 cm

V24217-35V

6430062560343

Noah 40 varjostin Valkoinen
Upea höyhenriippuvalaisin, joka hohtaa viehättävää pehmeää
valoa. Noah-valaisimet sopivat parhaiten makuuhuoneisiin
lisäämään rauhallista levollista tunnelmaa. Valkoiset
linnunhöyhenet antavat viehättävän pehmeän valon. Pelkkä
varjostin, sähkökaluste ei sisälly. Sopiva sähkökaluste
”Valaisinkaluste E27”

K:40 cm H/L:40 cm

V1631-40V

6430012957926

Noah 55 varjostin Valkoinen
Upea höyhenriippuvalaisin, joka hohtaa viehättävää pehmeää
valoa. Noah-valaisimet sopivat parhaiten makuuhuoneisiin
lisäämään rauhallista levollista tunnelmaa. Valkoiset
linnunhöyhenet antavat viehättävän pehmeän valon. Pelkkä
varjostin, sähkökaluste ei sisälly. Sopiva sähkökaluste
”Valaisinkaluste E27”

K:60 cm H/L:60 cm

V24217-55V

6430062560350

Softy pöytävalaisin
Softy valaisinperhe on suunniteltu klassistatyyliä, kotoisuutta ja
luonnonmateriaaleja haluavalle. Softyn pellavarjostin luo
pehmeän kotoisan valon ja tunnelman sekä jännittävän kontrastin
mattamustan rungon kanssa. Pellavainen Softy sopii upeasti
esimerkiksi makuuhoneen yöpöydälle tai olohuoneen
sivupöydälle.

K:50cm H/L:25cm IP20

4002430-5000

7391741024305

Softy lattiavalaisin
Softy valaisinperhe on suunniteltu klassistatyyliä, kotoisuutta ja
luonnonmateriaaleja haluavalle. Softyn pellavarjostin luo
pehmeän kotoisan valon ja tunnelman sekä jännittävän kontrastin
mattamustan rungon kanssa. Pellavainen Softy sopii upeasti
makuuhoneesta olohuoneeseen luomaan pehmeää yleisvaloa.

K:150cm H/L:35cm IP20

4100890-5000

7391741008923

Softy riippuvalaisin 35 valkoinen
Softy valaisinperhe on suunniteltu klassistatyyliä, kotoisuutta ja
luonnonmateriaaleja haluavalle. Softyn pellavarjostin luo
pehmeän kotoisan valon ja tunnelman sekä jännittävän kontrastin
mattamustan rungon kanssa. Pellavainen Softy riippuvalaisin sopii
upeasti makuuhoneesta olohuoneeseen tai vaikkapa ruokapöydän
yläpuolelle.

K:38cm H/L:35cm E27 Max. 5W IP20

4201940-5000

7391741019431

Sivu 19

Softy riippuvalaisin 60 valkoinen
Softy valaisinperhe on suunniteltu klassistatyyliä, kotoisuutta ja
luonnonmateriaaleja haluavalle. Softyn pellavarjostin luo
pehmeän kotoisan valon ja tunnelman sekä jännittävän kontrastin
mattamustan rungon kanssa. Pellavainen Softy sopii upeasti
makuuhoneesta olohuoneeseen tai vaikkapa ruokapöydän
yläpuolelle.

K:45cm
H/L:60cm E27 Max. 5W IP20

4201950-5000

7391741019509

Isaac riippuvalaisin Harmaa
Pellavakankainen Isaac riippuvalaisin metallisella rungolla. Valo
siroaa sekä suoraan alas pellavarjostimen alhaalta että pehmeästi
varjostimen lävitse. Pellavavarjostimen saa helposti vedettyä pois
rungon päältä puhdistusta varten. Upea valaisin antamaan
sisustukseen tyyneää pehmeyttä.

K:50 cm H/L:37 cm E27 Max. 40W IP20

K46117-1HA

6430062564785

Triple lattiavalaisin
Triple on upea 3-osainen lattiavalaisin. Suunnattavien varjostimien
ansiosta valon saa suunnattua tarpeen mukaisesti. Upea valaisin
tuomaan lisävaloa esimerkiksi olohuoneeseen.

K: 184 cm L: 88,5 cm 3 x E27 Max. 40W
IP20

4100630-6510

7391741006318

Triple kattoplafondi
Triple on upea 3-osainen riippuvalaisin. Suunnattavien
varjostimien ansiosta valon saa suunnattua tarpeen mukaisesti.
Moderni kattovalaisin, joka sopii erityisen hyvin ruokailupöydän
ylle tai olohuoneeseen.

K: 98 cm H: 98 cm 3 x E27 Max. 40W IP20

4201110-6510

7391741011107

Bazar lattiavalaisin hiekanmusta
Suosittu Bazar-valaisinsarja laajenee hiekanmustalla
lattiavalaisimella, joka jatkaa tuoteperheen ajatonta muotokieltä.
Bazar valaismille tunnusomaiset 3 niveltä mahdollistavat,
valaisimen monipuolisen suuntaamisen.

K: 147 cm L: 26 cm E27 Max. 25 W IP20

4100610-4007

7391741006158

Bazar lattiavalaisin hiekanvalkoinen
Suosittu Bazar-valaisinsarja laajenee hiekanmustalla
lattiavalaisimella, joka jatkaa tuoteperheen ajatonta muotokieltä.
Bazar valaismille tunnusomaiset 3 niveltä mahdollistavat,
valaisimen monipuolisen suuntaamisen.

K: 147 cm L: 26 cm E27 Max. 25 W IP20

4100610-5007

7391741006165
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Bazar mini seinävalaisin Hiekanharmaa
Suositun Bazar-tuoteperheen pienempi seinävalaisin. Ajaton ja
helposti sijoitettava seinävalaisin sopien lukuvaloksi
makuuhuoneesta keittiöön. Kaksi niveltä mahdollistavat
monipuolisen suuntaamisen sekä pysty- että vaakasuunnassa.
Seinää lähempi nivel kääntyy vaakasuunnassa ja toinen nivel
säätää kuvun kulmaa.

K: 25 cm H/L: 17 cm S: 49 cm E27 Max.
40W IP20

4300120-4500

7391741101211

Bazar mini seinävalaisin Hiekanmusta
Suositun Bazar-tuoteperheen pienempi seinävalaisin. Ajaton ja
helposti sijoitettava seinävalaisin sopien lukuvaloksi
makuuhuoneesta keittiöön. Kaksi niveltä mahdollistavat
monipuolisen suuntaamisen sekä pysty- että vaakasuunnassa.
Seinää lähempi nivel kääntyy vaakasuunnassa ja toinen nivel
säätää kuvun kulmaa.

K: 25 cm H/L: 17 cm S: 49 cm E27 Max.
40W IP20

4300120-4007

7391741001337

Bazar mini seinävalaisin Hiekanvalkoinen
Suositun Bazar-tuoteperheen pienempi seinävalaisin. Ajaton ja
helposti sijoitettava seinävalaisin sopien lukuvaloksi
makuuhuoneesta keittiöön. Kaksi niveltä mahdollistavat
monipuolisen suuntaamisen sekä pysty- että vaakasuunnassa.
Seinää lähempi nivel kääntyy vaakasuunnassa ja toinen nivel
säätää kuvun kulmaa.

K: 25 cm H/L: 17 cm S: 49 cm E27 Max.
40W IP20

4300120-5007

7391741001344

Bazar Seinävalaisin Hiekanharmaa
Tyylikäs hiekanharmaa seinävalaisin tuo uutta tyyliä ja valaistusta
huoneeseen. Upea valaisin on ajattoman tyylikäs ratkaisu
lisäämään tilan luonnetta. Kolme niveltä mahdollistavat
monipuolisen suuntaamisen sekä pituus että sivuttaissuunnassa.
Ensimmäinen nivelistä taipuu sivuttaissuunnassa ja kaksi
seuraavaa pystysuunnassa.

K: 37,5 cm H/L: 17 cm S: 61,5-122,5 cm
E27 Max. 42W IP20

2827660-4500

7391741276636

Bazar Seinävalaisin Hiekanmusta
Tyylikäs hiekanmusta seinävalaisin tuo uutta tyyliä ja valoa
huoneeseen. Upea valaisin on ajattoman tyylikäs ratkaisu
lisäämään tilan luonnetta. Kolme niveltä mahdollistavat
monipuolisen suuntaamisen sekä pituus että sivuttaissuunnassa.
Ensimmäinen nivelistä taipuu sivuttaissuunnassa ja kaksi
seuraavaa pystysuunnassa.

K: 37,5 cm H/L: 17 cm S: 61,5-122,5 cm
E27 Max. 42W IP20

2827660-4000

7391741276612

Bazar Seinävalaisin Hiekanvalkoinen
Tyylikäs hiekanvalkoinen seinävalaisin tuo uutta tyyliä ja
valaistusta huoneeseen. Upea valaisin on ajattoman tyylikäs
ratkaisu lisäämään tilan luonnetta. Kolme niveltä mahdollistavat
monipuolisen suuntaamisen sekä pituus että sivuttaissuunnassa.
Ensimmäinen nivelistä taipuu sivuttaissuunnassa ja kaksi
seuraavaa pystysuunnassa.

K: 37,5 cm H/L: 17 cm S: 61,5-122,5 cm
E27 Max. 42W IP20

2827660-5007

7391741276629
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Bazar ikkunavalaisin hiekanmusta
Bazar ikkunavalaisin on suositun Bazar-tuoteperheen pienin
riippuvalaisin. Ajaton ja monikäyttöinen metallinen hiekanmustan
tai -valkoisen värinen varjostin sopii moneen sisustukseen.
Ikkunavalaisin ripustuslenkillä 3,5m johto välikytkimellä ja
Europistokkeella

Kuvun K: 18 cm Alahalkaisija: 17 cm E27
Max. 40 W IP20

4400220-4007

7391741002242

Bazar ikkunavalaisin hiekanvalkoinen
Bazar ikkunavalaisin on suositun Bazar-tuoteperheen pienin
riippuvalaisin. Ajaton ja monikäyttöinen metallinen hiekanmustan
tai -valkoisen värinen varjostin sopii moneen sisustukseen.
Ikkunavalaisin ripustuslenkillä 3,5m johto välikytkimellä ja
Europistokkeella

Kuvun K: 18 cm Alahalkaisija: 17 cm E27
Max. 40 W IP20

4400220-5007

7391741002259

Bazar kattoputkivalaisin Hiekanmusta
Bazar kattovalaisin on suositun Bazar-tuoteperheen uusin jäsen.
Ajaton ja monikäyttöinen metallinen hiekanmusta valaisin sopii
moneen tilaan. Kolme suunnattavaa niveltä luovat uniikin
valaisimen, jonka muodon voi itse valita. Helppo asentaa
koukkukiinnitykseen.

K:105 cm H/L:30 cm E27 Max. 40W IP20

4200930-4007

7391741009302

Bazar kattoputkivalaisin Hiekanvalkoinen
K:105 cm H/L:30 cm E27 Max. 40W IP20
Bazar kattovalaisin on suositun Bazar-tuoteperheen uusin jäsen.
Ajaton ja monikäyttöinen metallinen hiekanvalkoinen valaisin sopii
moneen tilaan. Kolme suunnattavaa niveltä luovat uniikin
valaisimen, jonka muodon voi itse valita. Helppo asentaa
koukkukiinnitykseen.

4200930-5007

7391741009319

Patrice riippuvalaisin hiekanvalkoinen
Upea omanlaisella tyylillä säteilevä riippuvalaisin. Valaisin
muodostuu leveästä hiekanvalkoisesta varjostimesta sekä 44
kristallinauhasta. Valaisin sopii erityisen hyvin tuomaan valoa ja
tyyliä ruokapöydän päälle. Helppo asentaa koukkukiinnitykseen ja
kytkeä valaisimen valaisinpistotulpalla kattopistokkeeseen.

Kuvun K: 9 cm + kristallit = 15 cm
L: 50 cm 3 x G9 Max. 28W IP20

K28018-3V

6430062561029

Bell riippuvalaisin musta
Klassinen hiekanmusta Bell 3-osainen riippuvalaisin. Valaisin sopii
mainiosti ruokapöydän ylle. Kolme valonlähdettä levvittävät valon
laajalle alueelle. Helppo asentaa koukkukiinnitykseen ja kytkeä
valaisimen valaisinpistotulpalla kattopistokkeeseen.

L: 100 cm H: 25,5 cm E27 Max. 40 W IP
20

K28610-3MU

6430062564853
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Bell riippuvalaisin valkoinen
Klassinen hiekanvalkoinen Bell 3-osainen riippuvalaisin. Valaisin
sopii mainiosti ruokapöydän ylle. Kolme valonlähdettä levittävät
valon laajalle alueelle. Helppo asentaa koukkukiinnitykseen ja
kytkeä valaisimen valaisinpistotulpalla kattopistokkeeseen.

L: 100 cm H: 25,5 cm E27 Max. 40 W IP
20

K28610-3V

6430062561678

Eric riippuvalaisin Patinoituneen hopeanvärinen
Tyylikäs industrialtyylinen riippuvalaisin. Patioitunut
hopeanvärinen varjostin punaisine hanoineen antaa tilaan
teollista tunnelmaa.

K: cm H/L:41 cm E27 Max. 60W IP20

K22018-1HO

6430012959838

Louis riippuvalaisin
Trendikäs ja selkeälinjainen Louis-riippuvalaisin on valmistettu
metallista. Hiekanharmaa valaisin sopii loistavasti industrialtyyliseen sisustukseen, tilaan kuin tilaan. Helppo koukkukiinnitys,
valaisinpistotulppa sisältyy tuotteeseen. E27 / 60W.

K: 26 cm H: 45 cm E27 Max. 60W IP20

K23217-1H

6430062560138

Matty riippuvalaisin Hopea / punainen
Patinoitu hopeanvärinen kupu punaisine hanoineen antaa tilaan
teollista tunnelmaa. Vihdoinkin kysytty pikkuveli supersuositulle
Eric-valaisimelle.

K:33 cm H/L:27 cm E27 Max. 40W IP20

K27818-1HO

6430062560992

Montez
Kaunis, metallinen Montez-riippuvalaisin antaa elegantia
tyylikkyyttä tilaan. Grafiitinharmaassa valaisimessa on
mielenkiintoisia ykstyikohtia, muotoilun pysyessä yksinkertaisena.
Sopii upeasti tilaan, johon halutaan vakaata teollista tunnelmaa.
Montez sopii upeasti esimerkiksi ruokailupöydän ylle. Helppo
asentaa koukkukiinnitykseen ja kytkeä valaisinpistotulpalla
kattopistokkeeseen.

H: 40 cm E27 Max. 60W IP20

K1341-1GH

6430012957209

Bardot riippuvalaisin
Kaunis pitsiverhoiltu kukkakuviollinen riippuvalaisin. Pitsinen
kukkakuvio tuo valaisimelle näyttävyyttä olematta liian huomiota
herättävä. Sopii erityisen hyvin makuuhuoneeseen antamaan
näyttävyyttä ja hyvää yleisvaloa. Helppo asentaa
koukkukiinnitykseen ja kytkeä valaisimen valaisinpistotulpalla
kattopistokkeeseen.

K: 24 cm H: 40 cm E27 Max. 60 W IP20

K24717-1V

6430062560411
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Carina pöytävalaisin
Carina on kaunis siro luonnonvalkoinen pöytävalaisin
kukkakuvioidulla kangasvarjostimella ja kromatulla jalalla. Valaisin
antaa sekä suoraa että epäsuoraa valoa. Valo säteilee osittain
varjostimen kukkakuvioiden läpi tuoden ne esiin kauniisti.

K: 25 cm H: 12,5 cm E14 Max. 40W IP20

P30217-1V

6430062561517

Juno pöytävalaisin keltainen
Juno on siro ja kevyt metallinen pöytävalaisin pirteällä värityksellä.
Vapaasti suunnattavan kuvun ansiosta valolle löytää helposti
sopivan asennon.

K: 32 cm E14 Max. 15W IP20

P32617-1KE

6430062561845

Juno pöytävalaisin sininen
Juno on siro ja kevyt metallinen pöytävalaisin pirteällä värityksellä.
Vapaasti suunnattavan kuvun ansiosta valolle löytää helposti
sopivan asennon.

K: 32 cm E14 Max. 15W IP20

P32617-1SI

6430062561852

Kobe pöytävalaisin Musta
Ajaton metallinen pöytävalaisin mattamustalla kuvulla ja
pöytälevyllä sekä kromin värisellä flexivarrella. Siro valaisin on
helppo sijoittaa sopien sekä työpöydälle että esimerkiksi
makuuhuoneen tai olohuoneen sivupöydälle tuomaan tehokasta
kohdevaloa. Flexivarren ansiosta valon saa suunnattua tarkasti
tarpeen mukaan. Valaisimen korkeus on noin 42 cm ja virtajohdon
pituus 1,8 metriä.

K:42cm H/L:20cm E27 Max. 25W IP20

P48510-1MU

6430062565348

Sean riippuvalaisin
Upea pyöreä hopeanvärinen glitteripäällysteinen riippuvalaisin tuo
tilaan hohdokasta ilmettä sekä luo hyvän yleisvalon. Helppo
kiinnittää koukkukiinnitykseen ja kytkeä valaisinpistotulpalla.

K: 20 cm H: 40 cm E27 Max. 40W IP20

K3876-40HO

6430062563023

K22217-1V

6430012959869

Elise riippuvalaisin valkoinen
K: 28 cm H: 20-40 cm E27 Max. 60W IP20
Kauniilla valkoisella pitsikankaalla päällystetty riippuvalaisin. Upea
makuuhuoneen riippuvalaisin. Helppo asentaa
koukkukiinnitykseen ja kytkeä valaisimen valaisinpistotulpalla
kattopistokkeeseen.
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Adam lattiavalaisin
Valkoinen lattiavalaisin puisella yksityiskohdalla, joka antaa
valkoiselle upean lämmintä kontrastia ja pehmentää ulkonäköä.
Suunnattava kupu kohdistaa valon tehokkaasti.

K: 160 cm S: 40 cm L: 23 cm E27 Max.
15W IP20

L47217-1VA

6430062564938

Adam pöytävalaisin
Valkoinen pöytävalaisin puisella yksityiskohdalla, joka antaa
valkoiselle upean lämmintä kontrastia ja pehmentää ulkonäköä.
Suunnattava kupu kohdistaa valon tehokkaasti sopien työ- ja
yöpöydille kohdevaloksi.

K: 50 cm S: 33 cm L: 18 cm E27 Max. 25W
IP20

P47217-1VA

6430062564952

Leone 50 riippuvalaisin mattavalkoinen
Leone on ajaton skandinaavistyylinen riippuvalaisin, jossa
valkoinen varjostin yhdistyy vaaleaan tammipuuhun. Valkoisen
varjostimen ansiosta valaisin valaisee huoneen tehokkaasti.
Valaisin sopii erityisen hyvin pöydän päälle keittiöön tai
olohuoneeseen.

Kuvun K: 22 cm H: 50 cm E27 Max. 40W
IP20

K23818L-1V

6430062561067

Aurora 25 riippuvalaisin valkoinen
Upea pyöreä akryylivalaisin kromatulla kiinnikkeellä.
Yksinkertainen ja ajaton yleisvalaisin, joka sopii monenlaiseen
sisustukseen.

K:20 cm H/L:25 cm E27 Max. 40W IP20

K29010-25V

6430062561319

Aurora 40 riippuvalaisin valkoinen
Upea pyöreä akryylivalaisin kromatulla kiinnikkeellä.
Yksinkertainen ja ajaton yleisvalaisin, joka sopii monenlaiseen
sisustukseen.

K:35 cm H/L:40 cm E27 Max. 40W IP20

K29010-40V

6430062561340

Avery riippuvalaisin
Avery on moderni pyöreä riippuvalaisin, jonka varjostimen kuviot
antavat uniikin ilmeen. Sopii yleisvalaisimeksi, kun kaivataan
nykyaikaista valaisinta. Helppo asentaa koukkukiinnitykseen ja
kytkeä valaisimen valaisinpistotulpalla kattopistokkeeseen.

K: 25 cm H: 40 cm E27 Max. 40 W IP20

K36118-1V

6430062562255
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Giselle riippuvalaisin mattavalkoinen
Sessakin mattavalkoinen Giselle on moderni katseenvangitsija
esimerkiksi työ- tai olohuoneeseen. Metallinen kupu siivilöi valon
näyttävästi.

Kuvun K: 25 cm Kuvun H: 35 cm 1 x E27
Max. 40W IP20

K36818-1V

6430062562620

Gustav riippuvalaisin Valkoinen
Pallonmuotoinen mattavalkoisen Gustav riippuvalaisimen
metallikaaret luovat mielenkiintoisen modernin riippuvalaisimen.
Kevytilmeinen valaisin sopii erinomaisesti uusiin tiloihin tai tuo
tilaan modernia tyyliä. Valaisin luo tilaan hyvän yleisvalon sopien
näin hyvin esimerkiksi makuuhuoneen tai olohuoneen
valaisimeksi. Valaisin on helppo kytkeä valaisinpistotulpalla ja
ripustaa kattokoukkuun.

K:30cm H/L:30cm E27 Max. 40W IP20

K48717-1VA

6430062565362

Best lattiavalaisin hiekanmusta
Moderni minimalistinen lattiavalaisin. Yksinkertainen muotoilu ja
suunnattavan flexivarren ansiosta helppo sijoittaa ja suunnata
tarpeen mukaisesti. Upea valaisin esimerkiksi lukuvaloksi tuolin tai
sängyn viereen.

K: 140 cm L: 20 cm E14 Max. 40 W IP20

4100620-4007

7391741006219

Best lattiavalaisin hiekanvalkoinen
Moderni minimalistinen lattiavalaisin. Yksinkertainen muotoilu ja
suunnattavan flexivarren ansiosta helppo sijoittaa ja suunnata
tarpeen mukaisesti. Upea valaisin esimerkiksi lukuvaloksi tuolin tai
sängyn viereen.

K: 140 cm L: 20 cm E14 Max. 40 W IP20

4100620-4007

7391741006226

Bruno riippuvalaisin
Moderni riippuvalaisin, jonka kuvun yläreunan rei'itys antaa
muuten sileälle pinnalle mielenkiintoisen yksityiskohdan. Upea
valaisin tuomaan nykyaikaista ilmettä tilaan. Sopii erinomaisesti
pyöreän pöydän päälle jatkaen pyöreitä muotoja. Helppo asentaa
koukkukiinnitykseen ja kytkeä valaisimen valaisinpistotulpalla
kattopistokkeeseen.

H: 28 cm E27 Max. 40W IP20

K37417-1M

6430062562828

Cabano 5-os riippuvalaisin
Mielenkiintoinen 5-osainen Cabano riippuvalaisin antaa tilaan
leikkisää ja raikasta tunnelmaa. Viisi eri väristä ja muotoista kupua
ovat vapaasti korkeussäädettävissä, joten voit päästää luovuutesi
valloilleen. Cabano valaisin muuttaa tilan mielenkiintoiseksi
silmänräpäyksessä.

K: 5,5 cm H: 30 cm 5 X E14 Max. 25W
IP20

4201740-7000

7391741017406

1. Kattovalaisimet
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Cabano riippuvalaisin beige
Yksinkertaisen tyylikäs, metallivalaisin on helposti sijoitettavissa
erilaisiin sisustustyyleihin ja tiloihin. Varjostimen halkaisija on 38
senttimetriä ja korkeus 32 senttimetriä. Virtajohdon pituus on 120
senttimetriä.

K:32cm H/L:38cm E27 Max. 40W IP20

4201820-5504

7391741018236

Cabano riippuvalaisin mattavalkoinen
Yksinkertaisen tyylikäs, metallivalaisin on helposti sijoitettavissa
erilaisiin sisustustyyleihin ja tiloihin. Varjostimen halkaisija on 38
senttimetriä ja korkeus 32 senttimetriä. Virtajohdon pituus on 120
senttimetriä.

K:32cm H/L:38cm E27 Max. 40W IP20

4201820-5002

7391741018229

Buckler lattiavalaisin antiikinhopea
Näyttävä kolmijalkainen Buckler-lattiavalaisin on saanut
inspiraation muotoonsa kaukoputkesta. Uniikki muotoilu luo
valaisimesta samaan aikaan käytännöllisen ja katseenvangitsevan
sisustuselementin. Kaunis puinen jalka yhdistyy upeaan
kullanhohtoiseen metallikupuun, josta valon saa suunnattua
haluttuun kulmaan. Buckler lattiavalaisimelle on helppo löytää
sopiva paikka esimerkiksi sohvan tai työpöydän vierestä, tai tilan
paraatipaikalta upeana sisustuselementtinä.

K:160 cm H/L:66 cm 1 X E27 Max. 40W
IP20

4100790-6500

7391741007919

Captain lattiavalaisin
Metallinen mattamusta jauhemaalattu kupu, sisäpinta
kullanhohtoinen. Polttimo kauniisti häikäisyä estävän suojakuvun
takana.

K: 170 cm H: 60 cm E27 Max. 60W IP20

2826250-4000

7391741262585

Captain Mini lattiavalaisin musta
Captain mini on upea katseenvangitsija, joka antaa tilaan reilusti
ilmettä. Metallinen mattamusta jauhemaalattu kupu, jolle
kullanhohtoinen sisäpinta antaa näyttävän kontrastin. Polttimo
kauniisti häikäisyä estävän suojakuvun takana.

K: 145 cm L: 38,5 cm E27 Max. 60W IP20

4100450-4007

7391741004529

Captain Mini lattiavalaisin valkoinen
Captain mini on upea katseenvangitsija, joka antaa tilaan reilusti
ilmettä. Metallinen mattavalkoinen jauhemaalattu kupu, jolle
hopea sisäpinta antaa näyttävän kontrastin. Polttimo kauniisti
häikäisyä estävän suojakuvun takana.

K: 145 cm L: 38,5 cm E27 Max. 60W IP20

4100450-5007

7391741004536
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Captain riippuvalaisin
Upea katseenvangitseva riippuvalaisin. Metallinen mattamusta
jauhemaalattu kupu, kullanhohtoisella sisäpinnalla, joka säteilee
lämmintä tunnelmaa ympärilleen. Polttimo kauniisti häikäisyä
estävän suojakuvun alla. Helppo asentaa koukkukiinnitykseen.

H: 53 cm E27 Max. 60W IP20

2822330-4000

7391741223326

Captain seinävalaisin
Katseenvangitseva seinävalaisin, jonka uniikki muoto sekä
näyttävä kultainen kuvun sisäpinta, antaa reilusti ilmettä ja
kaunista pehmeää hajavaloa. Captain seinävalaisin sopii erityisen
hyvin luomaan lämmintä tunnelmaa tilaan. Voidaan asentaa myös
kattoplafondiksi.

H: 60 cm E27 Max. 60W IP20

2829570-4000

7391741295705

4100570-4007

7391741005717

Captain uplight lattiavalaisin
K: 171 cm L: 36,5 cm E27 Max. 40W IP20
Upea katseenvangitsija lattiavalaisin. Varjostin on päältä
mattamusta ja sisältä kultainen, josta valo siroaa suoraan eteen
tai ylöspäin luoden näyttävän valoefektin. Upea valaisin tuomaan
lämmintä tunnelmavaloa.

Angelo seinävalaisin
Antiikkimessingin värinen seinävalaisin klassisella muotoilulla ja
valoa läpäisevällä lasikuvulla, joka heijastaa valoa pehmeästi
tilaan. Antaa hyvää kohdevaloa esimerkiksi lukemiseen.

H: 13 E14 40 W IP 20

S3010-1A

6430012955816

Joel seinävalaisin valkoinen
Hiottu viimeistely antiikin valkoisessa metallipinnassa. Kupu ja
valon suunta on säädettävissä. Syvä kupu estää häikäisyn.

K: 18 cm Kuvun K: 13 cm H: 12,3 cm E14
Max. 40W IP20

S1216-1V

6430012955557

Chevy 1-os seinävalaisin mattavalkoinen
Upeasti muotoiltu mattavalkoinen seinävalaisin, johon kromattu
taipuisa kromin värinen varsi tuo näyttävyyttä sekä mahdollistaa
tehokkaan valon suuntaamisen. Sopii hyvin makuu- tai
työhuoneeseen lukuvaloksi.

K: 18 cm GU10 Max. 10W IP20

S29410-1V

6430062561241
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Darcel pöytävalaisin mattavalkoinen/messinki
Darcel on mattavalkoinen pöytävalaisin, johon messinkinen
taipuisa varsi tuo näyttävyyttä sekä mahdollistaa tehokkaan valon
suuntaamisen. Sopii hyvin makuu- tai työhuoneeseen lukuvaloksi.

K: 39 cm E14 Max. 28W IP20

P29010-1V

6430062561173

Darcel seinävalaisin mattavalkoinen/messinki
Darcel on mattavalkoinen seinävalaisin, johon messinkinen
taipuisa varsi tuo näyttävyyttä sekä mahdollistaa tehokkaan valon
suuntaamisen. Sopii hyvin makuu- tai työhuoneeseen lukuvaloksi.

K: 20 cm E14 Max. 28W IP20

S29010-1V

6430062561180

Diego pöytävalaisin valkoinen/kromi
Siro ja yksinkertaisen tyylikäs pöytävalaisin. Tyylikäs
kartionmuotionen valkoinen kupu ja pyöreä pohja, krominvärinen
varsi. Upea valaisin lukuvaloksi esimerkiksi työ- tai yöpöydälle.

K: 35 cm E14 IP20

P936-1V

6430012956721

Colin seinävalaisin mattamusta
Upea seinävalaisin, johon messinkinen taipuisa varsi tuo
näyttävyyttä sekä mahdollistaa tehokkaan valon suuntaamisen.
Sopii hyvin makuu- tai työhuoneeseen lukuvaloksi.

K: 18 cm S: 17,5 cm GU10 Max. 10W IP20

S29110-1M

6430062562774

Colin seinävalaisin mattavalkoinen
K: 18 cm S: 17,5 cm GU10 Max. 10W IP20
Upea mattavalkoinen seinävalaisin, johon messinkinen taipuisa
varsi tuo näyttävyyttä sekä mahdollistaa tehokkaan valon
suuntaamisen. Sopii hyvin makuu- tai työhuoneeseen lukuvaloksi.

S29110-1V

6430062561197

Colin 2-os seinävalaisin mattavalkoinen
Upeasti muotoiltu mattavalkoinen seinävalaisin, johon kromattu
taipuisa kromin värinen varsi tuo näyttävyyttä sekä mahdollistaa
tehokkaan valon suuntaamisen. Sopii hyvin makuu- tai
työhuoneeseen lukuvaloksi.

S29110-2V

6430062561203
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K: 15 cm L: 30 cm GU10 Max. 10W IP20

Cleo 2-os lattiavalaisin antiikinmessinginvärinen
Antiikinmessingin värinen lattiavalaisin luonnonvalkoisIlla
varjostimIlla, esimerkiksi nojatuolin viereen olohuoneeseen.
Säädettavat varret mahdollistavat valon tarkan suuntaamisen
esimerkiksi lähityöskentelyyn. Toinen valoista voidaan kohdistaa
myös esimerkiksi valaisemaan taulua tai kasveja. Valaisimen saa
päälle helposti kupuihin integroiduista virtakatkaisimista.
Molemmille kannoille omat katkaisijat.

K:145cm H/L:80cm 2 x E27 Max. 40W
IP20

L36417-2AM

6430062565249

Cleo 2-os lattiavalaisin metallisatiininvärinen
Metallisatiinin värinen lattiavalaisin luonnonvalkoisIlla
varjostimIlla, esimerkiksi nojatuolin viereen olohuoneeseen.
Säädettavat varret mahdollistavat valon tarkan suuntaamisen
esimerkiksi lähityöskentelyyn. Toisen valoista voidaan kohdistaa
myös esimerkiksi valaisemaan taulua tai kasveja. Valaisimen saa
päälle helposti kupuihin integroiduista virtakatkaisimista.
Molemmille kannoille omat katkaisijat.

K:145cm H/L:80cm 2 x E27 Max. 40W
IP20

L36417-2SA

6430062565256

Cleo 2-os lattiavalaisin mattavalkoinen
Valkoinen lattiavalaisin luonnonvalkoisIlla varjostimIlla,
esimerkiksi nojatuolin viereen olohuoneeseen. Säädettavat varret
mahdollistavat valon tarkan suuntaamisen esimerkiksi
lähityöskentelyyn. Toisen valoista voidaan kohdistaa myös
esimerkiksi valaisemaan taulua tai kasveja. Valaisimen saa päälle
helposti kupuihin integroiduista virtakatkaisimista. Molemmille
kannoille omat katkaisijat.

K:145cm H/L:80cm 2 x E27 Max. 40W
IP20

L36417-2VA

6430062565263

Cleo lattiavalaisin antiikkimessinki
Antiikinmessingin värinen lattiavalaisin luonnonvalkoisella
varjostimella, esimerkiksi nojatuolin viereen olohuoneeseen.
Säädettävä varsi mahdollistaa valon tarkan suuntaamisen
esimerkiksi lähityöskentelyyn.

K: ~145 cm H: 25 cm E27 Max. 40W IP20

L36417-1A

6430062562569

Cleo lattiavalaisin mattavalkoinen
Mattavalkoinen lattiavalaisin luonnonvalkoisella varjostimella ja
kromin värisellä flexiputkella, esimerkiksi nojatuolin viereen
olohuoneeseen. Säädettävä varsi mahdollistaa valon tarkan
suuntaamisen lähityöskentelyyn.

K: ~145 cm H: 25 cm E27 Max. 40W IP20

L36417-1VA

6430062563146

Cleo lattiavalaisin metallisatiini
Metallisatiinin värinen lattiavalaisin luonnonvalkoisella
varjostimella, esimerkiksi nojatuolin viereen olohuoneeseen.
Säädettävä varsi mahdollistaa valon tarkan suuntaamisen
lähityöskentelyyn.

K: ~145 cm H: 25 cm E27 Max. 40W IP20

L36417-1SA

6430062563139
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Brielle lattiavalaisin
Korkeahko lattiavalaisin kromin värisella varrella ja valkoisella
kangasvarjostimella, jonka tukevoittaa painava marmorijalusta.
Kevytilmeiselle Brielle lattiavalaisimelle on helppo löytää sopiva
paikka sekä kodeista että julkisista tiloista esimerkiksi
sohvaryhmän tai ruokapöydän vierestä Valaisimen korkeus 175
cm ja syvyys 75 cm. Kanta E27.

K: 175 cm H: 35 cm S: 8,5 cm E27 Max.
40W IP20

L46217-1KR

6430062564815

Duetto lattiavalaisin hiekanmusta
Kätevä siro lattiavalaisin hyvällä valoteholla. Hiekanmusta runko
säädettävillä luonnonvalkoisilla varjostimilla.

K: 170 cm H: 12-16 cm 2 x E27 40W IP20

4100230-4007

7391741002303

Ethan LED lattiavalaisin metallisatiini
Nykyaikainen yleis- ja lukuvalon yhdistelmävalaisin, jossa
molemmille valoille oma katkaisin ja himmennin. Monipuolinen
valaisin muuntuu jokaiseen hetkeen sopivaksi himmeästä
tunnelmavalaisimesta kirkkaaksi lukuvaloksi. Valaisimen LEDpolttimot antavat käyttömukavuutta ja ovat pitkäikäisiä.

K: 180 cm H: ylös 25,5 cm lukuvalo 10 cm
LED Max. Ylös 18W / luku 5W IP20

L30017-1SA

6430062564884

Ethan LED lattiavalaisin valkoinen
Nykyaikainen yleis- ja lukuvalon yhdistelmävalaisin, jossa
molemmille valoille oma katkaisin ja himmennin. Monipuolinen
valaisin muuntuu jokaiseen hetkeen sopivaksi himmeästä
tunnelmavalaisimesta kirkkaaksi lukuvaloksi. Valaisimen LEDpolttimot antavat käyttömukavuutta ja ovat pitkäikäisiä.

K: 180 cm H: ylös 25,5 cm lukuvalo 10 cm
LED Max. Ylös 18W / luku 5W IP20

L30017-1V

6430062561487

Henny riippuvalaisin antiikkihopea
Retrohenkinen antiikinhopeanvärinen metallinen riippuvalaisin.
Sopii tilaan kuin tilaan. Kieretty harmaanvärinen kangasjohto.
Valaisimen halkaisija 35 cm. Katosta max 130 cm. Helppo asentaa
koukkukiinnityksellä, valaisinpistotulppa sisältyy. E27 / 60W

H: 5-35 cm E27 Max. 60W IP20

K19214-1HO

6430012958954

Henny riippuvalaisin kermanvalkoinen
Retrohenkinen kermanvalkoinen metallinen riippuvalaisin. Sopii
tilaan kuin tilaan. Valkoinen kieretty kangasjohto. Valaisimen
halkaisija 35 cm. Katosta max 130cm. Helppo asentaa
koukkukiinnityksellä, valaisinpistotulppa sisältyy. E27 / 60W.

H: 5-35 cm E27 Max. 60W IP20

K19214-1V

6430012958947
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Corbin riippuvalaisin musta
Ajattoman tyylikäs Corbin-riippuvalaisin on valmistettu metallista.
Pelkistetty muotoilu tekee valaisimesta helposti sijoitettavan
erilaisiin sisustuksiin. Helppo asentaa koukkukiinnitykseen ja
kytkeä valaisimen valaisinpistotulpalla kattopistokkeeseen.

K: 20 cm H: 29 cm E27 Max. 60W IP20

K22717-1M

6430012959937

Corbin riippuvalaisin valkoinen
Ajattoman tyylikäs Corbin-riippuvalaisin on valmistettu metallista.
Pelkistetty muotoilu tekee valaisimesta helposti sijoitettavan
erilaisiin sisustuksiin. Helppo asentaa koukkukiinnitykseen ja
kytkeä valaisimen valaisinpistotulpalla kattopistokkeeseen.

K: 20 cm H: 29 cm E27 Max. 60W IP20

K22717-1V

6430012959944

Correct 1-osainen kullanvärinen
Helposti sijoitettava minimalistinen seinävalaisin vapaasti
suunnattavalla kuvulla. Runkoon integroitu himmennin ja
säätövipu tuovat sekä tyyliä että käyttömukavuutta. Sopii
erinomaisesti lukuvaloksi esimerkiksi sängyn tai nojatuolin viereen.
1.8 m johto Euro-pistotulpalla

K:13 cm H/L:11 cm S:11 cm 1 X GU10
Max. 35W IP20

4300190-6501

7391741001979

Correct 1-osainen musta
Helposti sijoitettava minimalistinen seinävalaisin vapaasti
suunnattavalla kuvulla. Runkoon integroitu himmennin ja
säätövipu tuovat sekä tyyliä että käyttömukavuutta. Sopii
erinomaisesti lukuvaloksi esimerkiksi sängyn tai nojatuolin viereen.
1.8 m johto Euro-pistotulpalla.

K:13 cm H/L:11 cm S:11 cm 1 X GU10
Max. 35W IP20

4300190-4002

7391741001931

Correct 1-osainen valkoinen
Helposti sijoitettava minimalistinen seinävalaisin vapaasti
suunnattavalla kuvulla. Runkoon integroitu himmennin ja
säätövipu tuovat sekä tyyliä että käyttömukavuutta. Sopii
erinomaisesti lukuvaloksi esimerkiksi sängyn tai nojatuolin viereen.
1.8 m johto Euro-pistotulpalla.

K:13 cm H/L:11 cm S:11 cm 1 X GU10
Max. 35W IP20

4300190-5002

7391741001948

Correct 3-osainen kullanvärinen
Correct on 3-osainen moderni ja huomaamaton metallinen
kattovalaisin suunnattavilla kuvuilla. Valaisin on helposti
sijoitettavissa kodin eri tiloihin. Spottien avuilla voi levittää valon
tehokkaasti tai suunnata valon esimerkiksi korostamaan tauluja.
Suuren kattokupin ja koukun ansiosta helppo asentaa.
Katosta vain 14 cm. Halkaisija 20 cm.

K:14 cm H/L:20 cm 3 X GU10 Max. 35W
IP20

4200710-6501

7391741007131
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Correct 3-osainen musta
Correct on 3-osainen metallinen kattovalaisin suunnattavilla
valonlähteillä. Moderni valaisin sopii erityisen hyvin
makuuhuoneesen ja eteiseen. Suuren kattokupin ja koukun
ansiosta helppo asentaa.

K:14 cm H/L:20 cm 3 X GU10 Max. 35W
IP20

4200710-4002

7391741007100

Correct 3-osainen valkoinen
Correct on 3-osainen metallinen kattovalaisin suunnattavilla
valonlähteillä. Moderni valaisin sopii erityisen hyvin
makuuhuoneesen ja eteiseen. Suuren kattokupin ja koukun
ansiosta helppo asentaa.

K:14 cm H/L:20 cm 3 X GU10 Max. 35W
IP20

4200710-5002

7391741007117

Correct 4-osainen kullanvärinen
K:17.5 cm H/L:83 cm S:16,5 cm 4 X GU10
Moderni, huomaamaton ja käytännöllinen helposti sijoitettava 4Max. 35W IP20
osainen Correct kattovalaisin suunnattavilla kuvuilla. Sopii
erityisen hyvin tehokkaaksi yleisvaloksi.

4200720-6501

7391741007230

Correct 4-osainen musta
K:17.5 cm H/L:83 cm S:16,5 cm 4 X GU10
Moderni, huomaamaton ja käytännöllinen helposti sijoitettava 4Max. 35W IP20
osainen Correct kattovalaisin suunnattavilla kuvuilla. Sopii
erityisen hyvin tehokkaaksi yleisvaloksi.

4200720-4002

7391741007209

Correct 4-osainen valkoinen
K:17.5 cm H/L:83 cm S:16,5 cm 4 X GU10
Moderni, huomaamaton ja käytännöllinen helposti sijoitettava 4Max. 35W IP20
osainen Correct kattovalaisin suunnattavilla kuvuilla. Sopii
erityisen hyvin tehokkaaksi yleisvaloksi.

4200720-5002

7391741007216

Correct 5-osainen kullanvärinen
K:14 cm H/L:30 cm 5 X GU10 Max. 35W
Correct on ajaton, huomaamaton ja helposti sijoitettavissa oleva 5IP20
osainen valaisin suunnattavilla spoteilla. Valaisin sopii erityisen
hyvin tehokkaaksi yleisvaloksi myös matalampiin tiloihin. Valaisin
on katosta vain 14 cm. Kattokupin ja -koukun ansiosta valaisin on
myös todella helppo asentaa.

4200730-6501

7391741007339
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Correct 5-osainen musta
K:14 cm H/L:30 cm 5 X GU10 Max. 35W
Correct on ajaton, huomaamaton ja helposti sijoitettavissa oleva 5IP20
osainen valaisin suunnattavilla spoteilla. Valaisin sopii erityisen
hyvin tehokkaaksi yleisvaloksi myös matalampiin tiloihin. Valaisin
on katosta vain 14 cm. Kattokupin ja -koukun ansiosta valaisin on
myös todella helppo asentaa.

4200730-4002

7391741007308

Correct 5-osainen valkoinen
K:14 cm H/L:30 cm 5 X GU10 Max. 35W
Correct on ajaton, huomaamaton ja helposti sijoitettavissa oleva 5IP20
osainen valaisin suunnattavilla spoteilla. Valaisin sopii erityisen
hyvin tehokkaaksi yleisvaloksi myös matalampiin tiloihin. Valaisin
on katosta vain 14 cm. Kattokupin ja -koukun ansiosta valaisin on
myös todella helppo asentaa.

4200730-5002

7391741007315

Iben pöytävalaisin Kromi / musta
varjostin Siro helposti sijoitettava pöytävalaisin geometrisella
muotoilulla. Valaisin luo pehmeää lisävaloa. Kapeutensa ansiosta
valaisimelle on helppo löytää paikka pöydiltä sekä yksityisistä että
julkisista tiloista. Valaisimen korkeus on 22cm, leveys 20cm ja
syvyys 11cm. Virtajohdon pituus on 1,8 metriä.

K:22cm H/L:20cm E14 Max. 25W IP20

P48217-1MU

6430062565300

Iben pöytävalaisin Kromi / valkoinen
varjostin Siro helposti sijoitettava pöytävalaisin geometrisella
muotoilulla. Valaisin luo pehmeää lisävaloa. Kapeutensa ansiosta
valaisimelle on helppo löytää paikka pöydiltä sekä yksityisistä että
julkisista tiloista. Valaisimen korkeus on 22cm, leveys 20cm ja
syvyys 11cm. Virtajohdon pituus on 1,8 metriä.

K:22cm H/L:20cm E14 Max. 25W IP20

P48217-1VA

6430062565638

Wyatt pöytävalaisin hopea
Kaunis kimalteleva keraaminen jalka valkoisella varjostimella.
Wyatt pöytävalaisin sopii upeasti sisustuselementiksi ja lisävaloksi
esimerkiksi olohuoneen sivupöydälle tai makuuhuoneseen.

K: 29 cm E14 Max. 25W IP20

P3966-1HO

6430062563221

Wyatt pöytävalaisin kulta
Kaunis kimalteleva keraaminen jalka valkoisella varjostimella.
Wyatt pöytävalaisin sopii upeasti sisustuselementiksi ja lisävaloksi
esimerkiksi olohuoneen sivupöydälle tai makuuhuoneseen.

K: 29 cm E14 Max. 25W IP20

P3966-1KU

6430062563214
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Evelyn pöytävalaisin hopea/valkoinen
Kaunis kimalteleva keraaminen jalka valkoisella varjostimella.
Evelyn pöytävalaisin sopii upeasti sisustuselementiksi ja lisävaloksi
esimerkiksi olohuoneen sivupöydälle tai makuuhuoneseen.

K: 33 cm H: 20 cm E27 Max. 25W IP20

P3956-1HO

6430062563207

Evelyn pöytävalaisin kulta/valkoinen
Kaunis kimalteleva keraaminen jalka valkoisella varjostimella.
Evelyn pöytävalaisin sopii upeasti sisustuselementiksi ja lisävaloksi
esimerkiksi olohuoneen sivupöydälle tai makuuhuoneseen.

K: 33 cm H: 20 cm E27 Max. 25W IP20

P3956-1KU

6430062563191

Cali riippuvalaisin mattavalkoinen
Elegantti mattavalkoinen riippuvalaisin näyttävällä
nahkakannattimella.

K: 31 cm H: 30 cm E27 Max. 40W IP20

K38917-1VA

6430062563054

Cali riippuvalaisin mattamusta
Mattamusta riippuvalaisin näyttävällä nahkakannattimella.

K: 31 cm H: 30 cm E27 Max. 40W IP20

K38917-1MU

6430062563061

Anais riippuvalaisin harmaa
Metallinen riippuvalaisin nahkasomisteilla. Upea valaisin
valaisemaan ruokapöytää. Sopii niin yksityisiin kuin julkisiin
tiloihin.

K: 40 cm H: 33cm E27 Max. 40 W IP20

K41218-1HA

6430062563719

Anais riippuvalaisin valkoinen
Metallinen riippuvalaisin nahkasomisteilla. Upea valaisin
valaisemaan ruokapöytää. Sopii niin yksityisiin kuin julkisiin
tiloihin.

K: 40 cm H: 33cm E27 Max. 40 W IP20

K41218-1VA

6430062563726
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Lofty pöytävalaisin kromi/valkoinen
Lofty on upeasti muotoiltu pöytävalaisin. Upeasti muotoiltu
kromattu jalka antaa kontrastia klassiselle valkoiselle
puuvillavarjostimelle. Laadukas puuvillavarjostin heijastaa valon
pehmeästi. Valaisin sopii hyvin sekä syvälle ikkunapöydälle että
esimerkiksi makuuhuoneen sivupöydälle.

K: 56,5 cm H: 33 cm E27 Max. 40W IP20

4001840-6508

7391741018403

Lofty pöytävalaisin musta
Lofty on upeasti muotoiltu pöytävalaisin. Kauniisti muotoiltu jalka
luo upean kontrastin varjostimelle. Laadukas puuvillavarjostin
heijastaa valon pehmeästi. Valaisin sopii hyvin sekä syvälle
ikkunapöydälle että esimerkiksi makuuhuoneen sivupöydälle.

K: 56,5 cm H: 33 cm E27 Max. 40W IP20

4001840-4002

7391741018410

Lofty Slim pöytävalaisin kromi/valkoinen
Lofty slim on upeasti muotoiltu pöytävalaisin. Upeasti muotoiltu
kromattu jalka antaa kontrastia klassiselle valkoiselle
puuvillavarjostimelle. Laadukas puuvillavarjostin heijastaa tilaan
pehmeää lisävaloa. Kapean jalan ansiosta valaisin on helppo
sijoittaa kapeallekin pöydälle. Upea valaisin esimerkiksi
makuuhuoneen yöpöydälle.

K: 54 cm E27 Max. 40W IP20

4002090-6508

7391741020901

Lofty Slim pöytävalaisin musta
Lofty slim on upeasti muotoiltu pöytävalaisin. Kauniisti muotoiltu
jalka luo upean kontrastin varjostimelle. Laadukas
puuvillavarjostin heijastaa tilaan pehmeää lisävaloa. Kapean jalan
ansiosta valaisin on helppo sijoittaa kapeallekkin pöydälle. Upea
valaisin esimerkiksi makuuhuoneen yöpöydälle.

K: 54 cm E27 Max. 40W IP20

4002090-4002

7391741020918

Luton lattiavalaisin Musta/valkoinen
Moderni T:n-muotoinen lattiavalaisin yksinkertaisella
muotokielellä on helppo sijoittaa erilaisiin sisustustyyleihin ja
tiloihin tuomaan runaasti lisävaloa.

K:150 cm H/L:40 cm S:20 cm 2 X E27 Max.
40W IP20

4100730-5000

7391741007322

K:56 cm H/L:30 cm S:12 cm 2 X E14 Max.
40W IP20

4002190-5000

7391741021908

Pitkän kahden metrin virtajohdon ansiosta valaisinta on helppo
siirrellä ja löytää sopiva paikka.

Luton pöytävalaisin Musta/valkoinen
Moderni pöytävalaisin, jonka geometriseen mustaan runkoon
antaa näyttävää kontrastia valkoinen varjostin. Yksinkertainen
muotoilu mahdollistaa valaisimen helpon sijoittamisen
monenlaiseen sisustustyyliin sopien niin pöydille, hyllyille kuin
ikkunalaudoille.
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Isla riippuvalaisin valkoinen
Kerroksellinen kupu antaa valaisimelle nostalgisen ilmeen. Sopii
moneen eri sisustukseen. Isla löytää paikkansa erityisesti keittiön
ja olohuoneen valaisimena. Helppo asentaa koukkukiinnitykseen
ja kytkeä valaisimen valaisinpistotulpalla kattopistokkeeseen.

H: 35 cm 1 x E27 Max. 60W IP20

K26017-1V

6430062560633

Jules L riippuvalaisin musta
Yksinkertaisen tyylikäs Jules-valaisin sopii tilaan kuin tilaan.
Valaisin on tehty metallista ja sen halkaisija on 36 cm. Helppo
asentaa koukkukiinnityyksellä ja valaisinpistotulppa sisältyy
tuotteeseen. E27 / 40W.

H: 36 cm E27 Max. 40W IP20

K23918L-1M

6430062560275

Jules L riippuvalaisin valkoinen
Yksinkertaisen tyylikäs Jules-valaisin sopii tilaan kuin tilaan.
Valaisin on tehty metallista ja sen halkaisija on 36 cm. Helppo
asentaa koukkukiinnityyksellä ja valaisinpistotulppa sisältyy
tuotteeseen. E27 / 40W.

H: 36 cm E27 Max. 40W IP20

K23918L-1V

6430062560282

Colton seinävalaisin mattavalkoinen/kromi
Siro ja minimalistinen valkoinen seinävalaisin kromisella varrella.
Valkoinen PVC-johto välikytkimellä. Sopii esimerkiksi lukuvaloksi
sängynpäätyyn.

Seinälevyn H: 8 cm GU10 Max. 7W IP20

S35912-1V

6430062562217

Colton 3-os kattospotti pyöreä musta
K: 18 cm H: 20 cm 3 x GU10 Max. 7W IP20
Pyöreä ajaton 3-osainen kattovalaisin kromiyksityiskohdin
kolmella helposti suunnattavilla kuvulla ja kääntyvillä varsilla.
Upea valaisin kun halutaan laajalle alueelle valoa ja tila halutaan
pitää avarana. Katosta vain 18 cm.

K35912O-3MU

6430062564839

Colton 3-os kattospotti pyöreä valkoinen
K: 18 cm H: 20 cm 3 x GU10 Max. 7W IP20
Pyöreä ajaton 3-osainen kattovalaisin kromiyksityiskohdin
kolmella helposti suunnattavilla kuvulla ja kääntyvillä varsilla.
Upea valaisin kun halutaan laajalle alueelle valoa ja tila halutaan
pitää avarana. Katosta vain 18 cm.

K35912O-3VA

6430062564846
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Colton kattovalaisin mattavalkoinen/kromi
Siro ja minimalistinen valkoinen seinävalaisin kromisella varrella.
Valkoinen PVC-johto välikytkimellä. Sopii esimerkiksi lukuvaloksi
sängynpäätyyn.

K: 18 cm L: 48,5 cm 3 x GU10 Max. 7W
IP20

K35912-3V

6430062562224

Lewis kattospottivalaisin valkoinen
/ kromi Valkoinen spottivalaisin kromatuilla suunnattavilla
säätövarsilla. Suunnattavien kupujen ansiosta valo voidaan
levittää laajalle alueelle esimerkiksi eteiseen. Katosta vain 23,5 cm.

K:23,5cm H/L:48,5cm IP20

K36712-3V

6430062562606

Lewis seinävalaisin valkoinen/kromi
Hiekanvalkoinen seinävalaisin kromisella säätövarrella. Sopii
esimerkiksi lukuvaloksi sängyn tai tuolin viereen.

Seinälevyn H: 8 cm E14 Max. 28W IP20

S36712-1V

6430062562590

Lia nipistinvalaisin Musta
Ajaton musta nipistinvalaisin metallisella kuvulla. Koska
nipistinvalaisinta ei tarvitse kiinnittää, on valaisimelle helppoa
löytää sopiva paikka ja siirtää tarvittaessa paikasta toiseen.
Nivelöity kupu mahdollistaa valon tehokkaan suuntamisen.

K:11cm H/L:10cm E14 Max. 5W IP20

N49310-1MU

6430062565430

Lia nipistinvalaisin Valkoinen
Ajaton valkoinen nipistinvalaisin metallisella kuvulla. Koska
nipistinvalaisinta ei tarvitse kiinnittää, on valaisimelle helppoa
löytää sopiva paikka ja siirtää tarvittaessa paikasta toiseen.
Nivelöity kupu mahdollistaa valon tehokkaan suuntamisen.

K:11cm H/L:10cm E14 Max. 5W IP20

N49310-1VA

6430062565447

Mario 3-os pyöreä kattospotti Musta
Pyöreä ajaton 3-osainen kattovalaisin kromiyksityiskohdin
kolmella helposti suunnattavilla kuvulla ja kääntyvillä varsilla.
Upea valaisin kun halutaan laajalle alueelle valoa ja tila halutaan
pitää avarana.

K:18cm H/L:30cm 3 x GU10 Max. 35W
IP20

K22812O-3MU

6430062565720
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Mario 3-os pyöreä kattospotti valkoinen
Pyöreä ajaton 3-osainen kattovalaisin kromiyksityiskohdin
kolmella helposti suunnattavalla kuvulla ja kääntyvillä varsilla.
Upea valaisin kun halutaan laajalle alueelle valoa ja tila halutaan
pitää avarana. 3 x GU10 Max. 35W IP20 230V ~50/60Hz Korkeus:
18cm Leveys: 30cm.

K:18cm H/L:30cm 3 x GU10 Max. 35W
IP20

K22812O-3VA

6430062565713

Mario 4-os kattospotti valkoinen
K:21cm H/L:69,5cm 4 x GU10 Max. 35W
Metallinen 4-osainen kattospottivalaisin Mario luo tilaan hyvää
IP20
kohdevaloa. Kromin väriset yksityiskohdat antavat tilaan modernia
tyyliä.

K22812-4VA

6430062565478

Mario 6-os kattospotti valkoinen
Metallinen 6-osainen kattospottivalaisin Mario luo tilaan hyvää
kohdevaloa. Kromin väriset yksityiskohdat antavat tilaan modernia
tyyliä.

K:21cm H/L:119cm 6 x GU10 Max. 35W
IP20

K22812-6VA

6430062565485

Mario kattovalaisin musta
Metallinen 3-osainen kattospottivalaisin Mario luo tilaan hyvää
kohdevaloa. Kromin väriset yksityiskohdat antavat tilaan modernia
tyyliä.

K: 20 cm H/L: 60,5 cm GU10 Max. 35W
IP20

K22812-3MU

6430062565003

Mario kattovalaisin valkoinen
Metallinen 3-osainen kattospottivalaisin Mario luo tilaan hyvää
kohdevaloa. Kromin väriset yksityiskohdat antavat tilaan modernia
tyyliä.

K: 20 cm H/L: 60,5 cm GU10 Max. 35W
IP20

K22812-3V

6430012959968

S22812-1M

6430062565010

Mario seinävalaisin musta
Seinälevyn H: 8 cm Varjostimen H: 8,5 cm
Mario on valkoinen seinäspotti kromi yksityiskohdin, jonka
GU10 Max. 35W IP20
vapaasti suunnattavan kuvun ansiosta valon saa mieleiseen
suuntaan. Helppokäyttöisyyttä lisää seinälevyyn integroitu kytkin,
jonka ansiosta valaisimen saa helposti päälle ja virtajohdon saa
nätisti piiloon.
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Mario seinävalaisin valkoinen
Seinälevyn H: 8 cm Varjostimen H: 8,5 cm
Mario on valkoinen seinäspotti kromi yksityiskohdin, jonka
GU10 Max. 35W IP20
vapaasti suunnattavan kuvun ansiosta valon saa mieleiseen
suuntaan. Helppokäyttöisyyttä lisää seinälevyyn integroitu kytkin,
jonka ansiosta valaisimen saa helposti päälle ja virtajohdon saa
nätisti piiloon.

S22812-1V

6430012959951

Max seinäspotti mattavalkoinen/kromi
Moderni valkoinen LED seinäspotti kromiyksityiskohdilla. LEDvalonlähteen ansiosta valaisin antaa kuumentumatta tehokkaan
kohdevalon esimerkiksi lukemiseen.

K: 8 cm H: 8 cm Kiinteä LED 4W IP20

S18412-1V

6430012958831

Odette pöytävalaisin musta
Upea pöytävalaisin lukemiseen ja muuhun lähityöskentelyyn.
Kromiset yksityiskohdat ja valko-musta tekstiilijohto antaa
valaisimelle modernin ilmeen.

K:44 cm H:13 cm E14 Max. 28W IP20

P36417-1M

6430062562804

Odette pöytävalaisin valkoinen
Upea pöytävalaisin lukemiseen ja muuhun lähityöskentelyyn.
Kromiset yksityiskohdat ja valko-musta tekstiilijohto antaa
valaisimelle modernin ilmeen.

K:44 cm H:13 cm E14 Max. 28W IP20

P36417-1V

6430062562811

Odette seinävalaisin valkoinen
Helposti sijoitettava selkeälinjainen seinävalaisin, joka voidaan
säätää monipuolisesti kahden taipuisan saranan ja nivelöidyn
kuvun ansiosta. Pitkän varren ansiosta valon saa suunnattua
laajalle alueelle.

K:36 cm H:14 cm E27 Max. 10W IP20

S36410-1VA

6430062563757

Odette lattiavalaisin musta
Nykyaikainen lattiavalaisin, joka sopii esimerkiksi antamaan
lisävaloa nojatuolin tai työpöydän viereen. Siro valaisin soveltuu
pieneenkin tilaan.

K:150 cm L:23 cm E14 IP20

L36417-1M

6430062562545
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Odette lattiavalaisin valkoinen
Nykyaikainen lattiavalaisin, joka sopii esimerkiksi antamaan
lisävaloa nojatuolin tai työpöydän viereen. Siro valaisin soveltuu
pieneenkin tilaan.

K:150 cm L:23 cm E14 IP20

L36417-1V

6430062562552

Odette 2-os. lattiavalaisin valkoinen
Upea nykyaikainen lattiavalaisin kahdella suunnattavalla kuvulla
mahdollistaa valon monipuolisen suuntaamisen. Sopii upeasti
lisävaloksi esimerkiksi olo- tai makuuhuoneeseen.

K:161 cm H: 50 cm 2 x E27 Max. 28W IP20

L36417-2VA

6430062563696

Noomi 3-os kattoplafondi Mattavalkoinen
Ajaton 3-osainen kattoplafondi säädettävillä kuvuilla. Kolme
valonlähdettä tarjoavat hyvää yleisvaloa laajallekin alueelle.
Valaisimen alaosa on ainoastaan 30cm katosta, joten se jättää
tilan avaraksi.

K:30.5 cm H/L:48 cm 3 x E14 Max. 28W
IP20

K40210-3VA

6430062563535

Noomi 6-os kattoplafondi Mattamusta
Ajaton 6-osainen kattoplafondi säädettävillä kuvuilla. Upea
valaisin, jolla valaisee suurenkin tilan.

K:30.5 cm H/L:59 cm 6 x E14 Max. 28W
IP20

K40210-6MU

6430062563542

Mavis riippuvalaisin Valkoinen
Ajaton mattavalkoinen riippuvalaisin, joka levittää valon laajasti
koko tilaan. Hyvä valinta kun kaivataan tehokasta yleisvaloa ja
huomaamatonta riippuvalaisinta. Valaisimen korkeus on vain 15
cm, joten se sopii hyvin myös matalampiin tiloihin. Valaisimeen
saadaan lisää ilmettä asentamalla näyttävä kierrefilamenttinen
LED-lamppu. Valaisin on helppo kiinnittää kattokoukkuun ja kytkeä
valaisinpistotulpalla.

K:15cm H/L:35cm E27 Max. 40W IP20

K48317-1VA

6430062565317

Pöytävalaisin E27 katkaisijalle musta
Helposti sijoitettava yksinkertainen pöytävalaisin, joka jättää tilaa
näyttäville lampuille. Valaisimeen sopii erilaiset max. 40W E27lamput.

K: 8,4 cm + lamppu L: 8,4 cm E27 Max.
40W IP20

941080

8712879147985
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Pöytävalaisin E27 katkaisijalle valkoinen
Helposti sijoitettava yksinkertainen pöytävalaisin, joka jättää tilaa
näyttäville lampuille. Valaisimeen sopii erilaiset max. 40W E27lamput.

K: 8,4 cm + lamppu L: 8,4 cm E27 Max.
40W IP20

941082

8712879147992

Pöytävalaisin E27 katkaisijalle harmaa
Helposti sijoitettava yksinkertainen pöytävalaisin, joka jättää tilaa
näyttäville lampuille. Valaisimeen sopii erilaiset max. 40W E27lamput.

K: 8,4 cm + lamppu L: 8,4 cm E27 Max.
40W IP20

941014

8712879141570

Pöytävalaisin E27 katkaisijalle krominvärinen
Helposti sijoitettava yksinkertainen pöytävalaisin, joka jättää tilaa
näyttäville lampuille. Valaisimeen sopii erilaiset max. 40W E27lamput.

K: 8,4 cm + lamppu L: 8,4 cm E27 Max.
40W IP20

941018

8712879141594

Pöytävalaisin E27 katkaisijalle kuparinvärinen
Helposti sijoitettava yksinkertainen pöytävalaisin, joka jättää tilaa
näyttäville lampuille. Valaisimeen sopii erilaiset max. 40W E27lamput.

K: 8,4 cm + lamppu L: 8,4 cm E27 Max.
40W IP20

941020

8712879141747

Viola seinävalaisin
Kiiltävän valkoisen Viola seinävalaisimen kultainen sisäpinta antaa
raikkaan ilmeen valaisimelle. Suosittu seinävalaisin on
erinomainen sisustuselementti, jonka avulla huone saa uutta
ilmettä hetkessä. Runko on metallia ja kupu muovia. Johto
välikytkimellä. E27 / 40W.

H: 13 cm E27 Max. 40W IP20

S1976-1V

6430012959319

K1976-1V

6430012959029

Viola riippuvalaisin
K: 26 cm H: 25-40 cm E27 Max. 60W IP20
Kiiltävän valkoisen Viola kattovalaisimen kultainen sisäpinta antaa
raikkaan ilmeen valaisimelle. Suosittu kattovalaisin on
erinomainen sisustuselementti, jonka avulla huone saa uutta
ilmettä hetkessä. Varjostimen materiaali on muovia. Kattokuppi
valkoinen, johto läpinäkyvä. Helppo asentaa koukkukiinnityksellä,
valaisinpistotulppa sisältyy. E27 / 60W.
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Vega riippuvalaisin mattavalkoinen
Vega on kaunis klassinen riippuvalaisin. Varjostin on valkoista
lasia, joka heijastaa hyvin valoa alleen koko tilaan.

H: 35 cm E27 Max. 60W IP20

K1676-1V

6430012957988

Valentin pöytävalaisin musta
Valentin on tyylikäs metallinen pöytävalaisin hatun muotoisella
varjostimella, joka antaa valaisimelle uniikin ilmeen. Upea
pöytävalaisin sopii esimerkiksi sivupöydälle tai yöpöydälle.

K: 40 cm H: 20 cm E14 Max. 40W IP20

P37317-1M

6430062562781

Valentin pöytävalaisin valkoinen
Valentin on tyylikäs metallinen pöytävalaisin hatun muotoisella
varjostimella, joka antaa valaisimelle uniikin ilmeen. Upea
pöytävalaisin sopii esimerkiksi sivupöydälle tai yöpöydälle.

K: 40 cm H: 20 cm E14 Max. 40W IP20

P37317-1V

6430062562798

Margot seinävalaisin valkoinen
Ajaton selkeälinjainen seinävalasin. Seinäkiinnikkeessä olevan
saranan ja varsiosan taivutettavan kumiosan ansiosta valo
voidaan suunnata tarkasti. Upea seinävalaisin sopii yhtä hyvin
olohuoneeseen, kuin esimerkiksi sängyn valoksi.

K: 21 cm Kuvun H: 14 cm E27 Max. 10W
IP20

S38010-1V

6430062562934

Tamara seinävalaisin musta
Upea skandinaavistyylinen seinävalaisin kauniilla kartion
muotoisella varjostimella. Näyttävä seinävalaisin sopii esimerkiksi
sängyn tai työpöydän viereen työvaloksi. Valon saa suunnattua
tarpeen mukaan varjostimen nivelen ansiosta.

K: 18 cm E14 Max. 40W IP20

S846-1M

6430012956592

Tamara seinävalaisin valkoinen
Upea skandinaavistyylinen seinävalaisin kauniilla kartion
muotoisella varjostimella. Näyttävä seinävalaisin sopii esimerkiksi
sängyn tai työpöydän viereen työvaloksi. Valon saa suunnattua
tarpeen mukaan varjostimen nivelen ansiosta.

K: 18 cm E14 Max. 40W IP20

S846-1V

6430012956608
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Jack pöytävalaisin musta
Ajaton ja selkeälinjainen Jack-pöytävalaisin on valmistettu
metallista. Riittävän korkea valaisin sopivan kokoisella
varjostimella levittää valon tasaisesti työpöydälle. Varjostimen
nivel mahdollistaa valon suuntaamisen tarpeen mukaisesti
Valaisin sopii erinomaisesti työ- tai yöpöydälle. E27-kannan
ansiosta valaisimesta on mahdollista saada reilusti valoa.

K: 57 cm L: 27 cm E27 Max. 40W IP20

P21417-1M

6430012959685

Jack pöytävalaisin valkoinen
Ajaton ja selkeälinjainen Jack-pöytävalaisin on valmistettu
metallista. Riittävän korkea valaisin sopivan kokoisella
varjostimella levittää valon tasaisesti työpöydälle. Varjostimen
nivel mahdollistaa valon suuntaamisen tarpeen mukaisesti
Valaisin sopii erinomaisesti työ- tai yöpöydälle. E27-kannan
ansiosta valaisimesta on mahdollista saada reilusti valoa.

K: 57 cm L: 27 cm E27 Max. 40W IP20

P21417-1V

6430012959654

Jack seinävalaisin musta
Ajaton ja selkeälinjainen Jack-seinävalaisin sopii erinomaisesti
lukuvaloksi moneen eri tilaan, esimerkiksi nojatuolin viereen
olohuoneeseen tai sängyn viereen makuuhuoneeseen.
Suunnattava varjostin mahdollistaa valon kohdistamisen tarpeen
mukaan.

K: 27 cm E27 Max. 40W IP20

S21417-1M

6430012959609

Jack seinävalaisin valkoinen
Ajaton ja selkeälinjainen Jack-seinävalaisin sopii erinomaisesti
lukuvaloksi moneen eri tilaan, esimerkiksi nojatuolin viereen
olohuoneeseen tai sängyn viereen makuuhuoneeseen.
Suunnattava varjostin mahdollistaa valon kohdistamisen tarpeen
mukaan.

K: 27 cm E27 Max. 40W IP20

S21417-1V

6430012959616

Jack seinävalaisin oliivinvihreä
Ajaton ja selkeälinjainen Jack-seinävalaisin sopii erinomaisesti
lukuvaloksi moneen eri tilaan, esimerkiksi nojatuolin viereen
olohuoneeseen tai sängyn viereen makuuhuoneeseen.
Suunnattava varjostin mahdollistaa valon kohdistamisen tarpeen
mukaan.

K: 27 cm E27 Max. 40W IP20

S21417-1VI

6430012959630

Jack lattiavalaisin musta
Ajaton ja selkeälinjainen Jack-lattiavalaisin sopii erinomaisesti
lukuvaloksi moneen eri tilaan, esimerkiksi nojatuolin viereen
olohuoneeseen tai sängyn viereen makuuhuoneeseen.
Suunnattava varjostin mahdollistaa valon suuntaamisen tarpeen
mukaan.

K: 153 cm L: 32,5 cm E27 Max. 40W IP20

L21417-1M

6430012959586
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Jack lattiavalaisin valkoinen
Ajaton ja selkeälinjainen Jack-lattiavalaisin sopii erinomaisesti
lukuvaloksi moneen eri tilaan, esimerkiksi nojatuolin viereen
olohuoneeseen tai sängyn viereen makuuhuoneeseen.
Suunnattava varjostin mahdollistaa valon suuntaamisen tarpeen
mukaan.

K: 153 cm L: 32,5 cm E27 Max. 40W IP20

L21417-1V

6430012959579

Jade pöytävalaisin mattamusta
Nykyaikainen pöytävalaisin nivelöidyllä kuvulla. Suuremman kuvun
ansiosta valo siroaa laajalle alueelle tehden lukemisesta mukavaa.

K: 55 cm H: 20 cm E14 Max. 28W IP20

P40317-1MU

6430062563665

Jade lattiavalaisin mattamusta
Nykyaikainen lattiavalaisin suunnattavalla kuvulla. Sopii upeasti
esimerkiksi lukuvaloksi olohuoneeseen sohvan viereen. Jalkakytkin
ja ohut pohjalevy tekee valaisimesta kevytilmeisen.

K: 150 cm H: 25 cm E27 Max. 28W IP20

L40317-1MU

6430062563641

Jade riippuvalaisin musta
Nykyaikainen kattokruunu kolmella säädettävällä kuvulla. Valaisin
sopii erityisen hyvin kun halutaan tasainen tehokas valaistus.

K: 25 cm H/L: 60 cm 3 x E27 Max. 40W
IP20

K40317-3MU

6430062563634

Felix 1 kiskospottivalaisin musta
K: 14 cm + virranottolaite L: 9,5 cm GU10
Felix 1 on klassisesti muotoiltu kiskospottivalaisin
Max. 50W (6.5W LED sis.) IP20
himmennettävällä LED-lampulla. Valkoisen värin ja ajattoman
muotoilun ansiosta, valaisin on helppo sijoittaa tilaan kuin tilaan
sisustustyylistä riippumatta. Toimitetaan GB67 virranottolaitteella,
joka sopii GLOBAL base & Lytespan 1 / LP 1-piirikiskoihin.
Pyynnöstä saatavilla myös GLOBAL trac 3-piiri-virranottolaitteella.

K18712-1M

6430062561715

Felix 1 kiskospottivalaisin valkoinen
K: 14 cm + virranottolaite L: 9,5 cm GU10
Felix 1 on klassisesti muotoiltu kiskospottivalaisin
Max. 50W (6.5W LED sis.) IP20
himmennettävällä LED-lampulla. Valkoisen värin ja ajattoman
muotoilun ansiosta, valaisin on helppo sijoittaa tilaan kuin tilaan
sisustustyylistä riippumatta. Toimitetaan GB67 virranottolaitteella,
joka sopii GLOBAL base & Lytespan 1 / LP 1-piirikiskoihin.
Pyynnöstä saatavilla myös GLOBAL trac 3-piiri-virranottolaitteella.

K18712-1V

6430012958879
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Yukon lattiavalaisin
Yukon on moderni minimalistinen lattiavalaisin. Puhdaslinjaisessa
lampussa huomio kiinnittyy uniikkiin runkoon. Monipuolisesti
suunnattava varjostimen ansiosta valon saa juuri sopivaksi.
Erinomainen lukunurkkauksen valaisin.

K: 150 cm E27 Max. 40W IP20

4100600-4002

7391741006004

Yukon seinävalaisin pitkä
Ajaton mattamusta seinävalaisin, joka on helppo sijoittaa erilaisiin
sisustustyyleihin ja tiloihin. Seinäosa antaa teollista tyyliä ja
valaisimelle erottuvan ilmeen. Kulmikas muotoilu herättää
kiinnostuksen ja luo katseenvangitsevan modernin valaisimen.

K:78,5cm H/L:16cm IP20

4300530-4002

7391741005359

Yukon seinävalaisin
Yukon on moderni minimalistinen seinävalaisin. Kääntyvän varren
ja monipuolisesti suunnattavan varjostimen ansiosta valon saa
juuri sopivaksi. Erinomainen lukunurkkauksen valaisin.

K: 43,5 cm E27 Max. 25 W IP20

4300410-4002

7391741004161

Ronda pöytävalaisin
Ronda on upea pöytälamppu, jossa metallinen sylinterin
muotoinen jalka yhdistyy pyöreään maitolasivarjostimeen, josta
valo säteilee tasaisen pehmeästi. Yksinkertaisen muotoilun ja
pienen koon ansiosta valaisin on helppo sijoittaa myös kapeille
pöydille ja hyllyille.

K: 21 cm H: 10 cm G9 Max. 20W IP20

4001820-6518

7391741018212

Odin GB67 antiikkimessinki
Hyvää kohdevaloa antava yksinkertainen ja ajaton kiskospotti.
Metallinen runko ja lasinen kupu antavat kauniin kontrastin ja
tuovat tyyliä sisustukseen. GB67 virranottolaite GLOBAL base &
Lytespan 1 / LP 1-piirikiskoon.

GU10 Max. 50W IP20

GB67 K871-1A

6430012956660

Odin GB67 metalli satiini
Hyvää kohdevaloa antava yksinkertainen ja ajaton kiskospotti.
Metallinen runko ja lasinen kupu antavat kauniin kontrastin ja
tuovat tyyliä sisustukseen. GB67 virranottolaite GLOBAL base &
Lytespan 1 / LP 1-piirikiskoon.

GU10 Max. 50W IP20

GB67 K871-1S

6430012956639

Yukonin valon suunnan säädettävyys on maksimoitu. Valaisinta
voidaan säätää sekä korkeus että syvyyssuunnassa, jonka lisäksi
kupu on nivelöity. Yukon sopii upeasti esimerkiksi sängyn, sohvan
tai nojatuolin viereen. Valaisimen korkeus on 78,5 cm ja halkaisija
16 cm. Johdon pituus on 200 cm.
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Flake 30 pöytävalaisin valkoinen
Flake 30 on sylinterin muotoinen lasipöytävalaisin, jonka
yksinkertaisen muotokielen ansiosta on helppo sijoittaa
sisustukseen upeaksi yksityiskohdaksi. Kapeutensa ansiosta se
sopii erinomaisesti esimerkiksi televisiopöydälle tai seinähyllylle.
Sopii myös luomaan pehmeää tunnelmavaloa iltaisin. Saatavilla
kahdessa koossa, joista saakin yhdistettäessä rakennettua kauniin
kokonaisuuden.

K: 30 cm H: 10 cm E27 Max. 60W IP20

2820570-5002

7391741820570

Flake 40 pöytävalaisin valkoinen
Flake 40 on sylinterin muotoinen lasipöytävalaisin, jonka
yksinkertaisen muotokielen ansiosta on helppo sijoitta
sisustukseen upeaksi yksityiskohdaksi. Kapeutensa ansiosta se
sopii erinomaisesti esimerkiksi televisiopöydälle tai seinähyllylle.
Sopii myös luomaan pehmeää tunnelmavaloa iltaisin. Saatavilla
kahdessa koossa, joista saakin yhdistettäessä rakennettua kauniin
kokonaisuuden.

K: 40 cm H: 10 cm E27 Max. 60W IP20

2820580-5002

7391741520586

Glori pöytävalaisin valkoinen
Upeat Glori pöytävalaisimet koostuvat marmorisesta jalusta sekä
lasivarjostimesta, josta valo siroaa kauniisti tilaan. Glori
pöytävalaisin sopii luomaan kaunista tunnelmavaloa sekä
yksityisiin että julkisiin tiloihin.

K: 35,5cm L/H: 30cm 1 X E27 Max.
5W IP20

4002570-5002

7391741025722

Chad seinävalaisin Musta
K:20 cm H:20 cm S:14 cm G9 Max. 25W
Kaunis kukkaa muistuttava seinävalaisin, joka koostuu mustasta
metallirungosta ja pyöreästä mattalasisesta kuvusta. Mattalasinen
kupu heijastaa valon pehmeästi tilaan.

S45618-1MU

6430062564730

Imperia lattiavalaisin Musta
K:165cm H/L:60cm 6 x G9 Max. 3W IP20
Imperia-tuoteperheen tukeva ja moderni lattiavalaisin.
Lattiavalaisin koostuu mattamustasta jalasta ja kolmesta varresta,
joissa kussakin on 2 kpl kaksi-osaista valaisinvartta valkoisilla
maitolasikuvuilla. Lasikuvut voidaan suunnata joko symmetrisesti
samaan suuntaan tai mielenkiintoisesti eri suuntiin, jolloin ne
antavat toisilleen jännittävän kontrastin. Lasikupujen viimeistely
on laadukasta antaen valaisimielle laadukkaan ilmeen.

4100880-4002

7391741008824

Imperia Ø60 cm plafondi Musta
Imperia -kattoplafondi sopii parhaiten matalampiin tiloihin, joihin
halutaan näyttävä, mutta hieman pienempi kattovalaisin. Upea
valinta esimerkiksi eteiseen. Valaisin koostu mustasta
metallirungosta ja kolmesta varresta, joiden päässä on soikeat
maitolasikuvut. Lasikupujen suunnan voi säätää mieleisekseen,
joko symmetrisesti tai epäsymmetrisesti ja luoda jännän
vaikutelman.

4201890-4002

7391741018908
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K:28cm H/L:60cm 3 X G9 Max. 3W IP20

Imperia Ø60 cm riippuvalaisin Musta
Moderni ja tyylikäs Imperia-riippuvalaisin koostuu kolmesta
varresta, joissa kussakin on 2 kpl kaksi-osaista valaisinvartta
valkoisilla maitolasikuvuilla. Lasikuvut voidaan suunnata joko
symmetrisesti samaan suuntaan tai mielenkiintoisesti eri suuntiin,
jolloin ne antavat toisilleen jännittävän kontrastin.
Kuuden lasikuvun sisälle asennetaan G9-kantaiset lamput.

K:42cm H/L:60cm 6 x G9 Max. 3W IP20

4201900-4002

7391741019004

Mason riippuvalaisin mattamessinki/valkoinen
Mattalasinen riippuvalaisin mattamessinginvärisellä
kannatinosalla. Lasinen kupu heijastaa pehmeää yleisvaloa tilaan.
Helppo kiinnittää koukkukiinnitykseen ja kytkeä
valaisinpistotulpalla.

K: 30 cm H: 30 cm E27 Max. 40W IP20

K41110-1MME

6430062563702

Punto pöytävalaisin musta Skandinaavisen Punto tuoteperheen
pöytävalaisin, koostuu mattamustasta metallirungosta sekä
maitolasipalloista. Usean lampun ja maitolasipallojen ansiosta
valaisin pehmeän lisävalon. Punto valaisimet ovat ajattomia ja
yksinkertaisia muotoilultaan sopien sekä yksityisiin että julkisiin
tiloihin.

K: 55cm L/H: 31,5cm 2 X G9 Max.
5W IP20

4002560-4002

7391741025609

Punto lattiavalaisin musta Skandinaavisen Punto tuoteperheen
lattiavalaisin, koostuu mattamustasta metallirungosta sekä
maitolasipalloista. Usean lampun ja maitolasipallojen ansiosta
valaisin luo tehokkaan, mutta pehmeän yleisvalon. Punto
valaisimet ovat ajattomia ja yksinkertaisia muotoilultaan sopien
sekä yksityisiin että julkisiin tiloihin.

K: 160cm L/H: 31,5cm 4 X G9 Max.
5W IP20

4100940-4002

7391741009425

Punto 5-os plafondi musta
Skandinaavisen Punto tuoteperheen riippuvalaisin, koostuu
mattamustasta metallirungosta sekä maitolasipalloista. Usean
lampun ja maitolasipallojen ansiosta valaisin luo tehokkaan, mutta
pehmeän yleisvalon. Punto plafondin 5 valonlähdettä valaisee
suuremmankin tilan. Punto valaisimet ovat ajattomia ja
yksinkertaisia muotoilultaan sopien sekä yksityisiin että julkisiin
tiloihin. Lamput ostetaan erikseen.

K: 29,5cm L/H: 60cm 5 X G9 Max.
5W IP20

4202040-4002

7391741020420

Punto 10-os riippuvalaisin musta
Skandinaavisen Punto tuoteperheen riippuvalaisin, koostuu
mattamustasta metallirungosta sekä maitolasipalloista. Usean
lampun ja maitolasipallojen ansiosta valaisin luo tehokkaan, mutta
pehmeän yleisvalon. Punto valaisimet ovat ajattomia ja
yksinkertaisia muotoilultaan sopien sekä yksityisiin että julkisiin
tiloihin.

K: 160cm L/H: 100cm 10 X G9 Max.
5W IP20

4202050-4002

7391741020536
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Reese 6-os riippuvalaisin Musta Nykyaikainen musta riippuvalaisin
kuudella maitolasikuvulla. Valaisin luo pehmeän yleisvalon
heijastuen maitolasikupujen läpi tilaan. Valaisin sopii näyttäväksi
yleisvalaisimeksi tuomaan skandinaavista yksinkertaista
muotoilua.

K: 150cm L/H: 92cm 6 x G9 Max.
5W IP20

K54118-6MU

6430062566352

Dixie riippuvalaisin Musta
Dixie on elegantti Art deco henkinen riippuvalaisin. Musta
metallinen pidin messinginvärisellä yksityiskohdalla luo
mielenkiintoisen kontrastin pyöreälle valkoiselle lasikuvulle.
Valo säteilee tilaan valaisimen alapuolelta sekä pehmeästi
mattalasikuvun lävitse. Valaisimelle on helppo löytää paikka,
sopien sekä yksitiyisiin että julkisiin tiloihin. Valaisin on helppo
asentaa koukkukiinnitykseen ja kytkeä valaisinpistotulpalla.

K:30cm H/L:25cm E27 Max. 40W IP20

K49518-1MU

6430062565508

Remi riippuvalaisin Musta
Elegantti Art deco henkinen riippuvalaisin. Musta metallinen pidin
messinginvärisellä yksityiskohdalla luo mielenkiintoisen kontrastin
soikealle valkoiselle vekkilasikuvulle.
Valo säteilee tilaan valaisimen alapuolelta sekä pehmeästi
mattalasikuvun lävitse. Valaisimelle on helppo löytää paikka,
sopien sekä yksitiyisiin että julkisiin tiloihin. Valaisin on helppo
asentaa koukkukiinnitykseen ja kytkeä valaisinpistotulpalla.

K:30cm H/L:28cm E27 Max. 40W IP20

K48818-1MU

6430062565379

Millie riippuvalaisin Musta
Millie on elegantti Art deco henkinen riippuvalaisin. Musta
metallinen pidin messinginvärisellä yksityiskohdalla luo
mielenkiintoisen kontrastin pyöreällä valkoiselle lasikuvulle.
Valo säteilee tilaan alapuolelta sekä pehmeästi mattalasikuvun
lävitse. Valaisimelle on helppo löytää paikka, sopien sekä
yksitiyisiin että julkisiin tiloihin. Kauniin vekkilasivarjostimen
halkaisija on 20 cm. Valaisin on helppo asentaa
koukkukiinnitykseen ja valaisinpistotulpalla.

K:30cm H/L:20cm E27 Max. 40W IP20

K49718-1MU

6430062565522

Edith riippuvalaisin Musta
K:30cm H/L:35cm 3 x G9 Max. 25W IP20
3-osainen riippuvalaisin maitolaisisilla kuvuilla ja modernilla
mattamustalla metallirungolla. Maitolasiset kuvut päästävät valoa
vähän lävitse. Suurin osa valosta suuntautuu alaspäin, joten
valaisin sopii upeasti esimerkiksi pöydän ylle. Valaisimen
muotoilussa yhdistyy klassinen ja moderni muotoilu, joten valaisin
on helppo sijoittaa monenlaisiin sisustuksiin.

K49618-3MU

6430062565515

Raven riippuvalaisin Musta
K:30cm H/L:69cm 3 x E27 Max. 40W IP20
3-osainen riippuvalaisin tulppaaneja-muistuttavilla
maitolaisikuvuilla, mattamustilla kannoilla, joihin messinkiset
renkaat tuovat särmää. Maitolasiset kuvut päästävät valoa vähän
lävitse. Suurin osa valosta suuntautuu alaspäin, joten valaisin sopii
upeasti esimerkiksi pöydän ylle. Valaisimen muotoilussa yhdistyy
klassinen ja moderni muotoilu, joten valaisin on helppo sijoittaa
monenlaisiin sisustuksiin.

K49918-3MU

6430062565546
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Maxence 3-os riippuvalaisin Musta
3-osainen tankoriippuvalaisin pitkillä mattamustilla kannoilla,
messinkisillä yksityiskohdilla sekä maitolasisilla vekkilasikuvuilla.
Valaisimen muotoilussa yhdistyy klassinen ja moderni muotoilu,
joten valaisin on helppo sijoittaa monenlaisiin sisustuksiin. Valaisin
sopii upeasti esimerkiksi pöydän yläpuolelle. Helppo kiinnittää
kattokoukkuun ja kytkeä valaisinpistotulpalla.

K:30cm H/L:68,5cm 3 X E27 Max. 40W
IP20

Cosette riippuvalaisin 3-os Musta
K:35cm H/L:35cm 3 X E27 Max. 40W IP20
Elegantti pyöreä 3-osainen Art deco henkinen riippuvalaisin.
Mustat metalliset pitimet messinginvärisillä yksityiskohdilla luovat
mielenkiintoisen kontrastit valkoisille lasikuvuille.
Valo säteilee tilaan kupujen alapuolelta sekä pehmeästi
mattalasikupujen lävitse. Valaisimelle on helppo löytää paikka,
sopien sekä yksitiyisiin että julkisiin tiloihin.
Valaisin on helppo asentaa koukkukiinnitykseen ja kytkeä
valaisinpistotulpalla.

K48618-3MU

6430062565355

K49118-3MU

6430062565409

Trinity riippuvalaisin Musta
3-osainen riippuvalaisin vekkimaitolaisikuvuilla, mattamustilla
kannoilla, joihin messinkiset renkaat tuovat mielenkiintoa.
Maitolasiset kuvut päästävät valoa kauniisti lävitse. Suurin osa
valosta suuntautuu alaspäin, joten valaisin sopii upeasti
esimerkiksi pöydän ylle. Valaisimen muotoilussa yhdistyy
klassinen ja moderni muotoilu, joten valaisin on helppo sijoittaa
monenlaisiin sisustuksiin.

K:30cm H/L:68,5cm 3 x E27 Max. 40W
IP20

K50018-3MU

6430062565553

Pankkiirivalaisin pronssi/vihreä
Klassinen ja näyttävä pöytävalaisin. Kaunis pronssinvärinen runko
tuo arvokkuutta sisustukseen. Saatavilla vihreällä lasikuvulla.

K: 36 cm L: 27 cm E27 Max. 60W IP20

P33117-1VI

6430062562125

Iris 3-os plafondi mattavalkoinen
Ajaton 3-osainen Iris plafondi on tehokas ja tyylikäs kattovalaisin.
Plafondi tuo tyylikkyyttä kodin sisustukseen ja sopii useaan eri
tilaan, jossa tila halutaan pitää avarana. Valaisin sopii upeasti
esimerkiksi eteiseen. Helppo asentaa koukkukiinnitykseen ja
kytkeä valaisimen valaisinpistotulpalla kattopistokkeeseen.

H: 42 cm 3 x E14 40W IP20

K11010-3V

6430012958909

Iris 3-os plafondi antiikkimessinki
Ajaton 3-osainen antiikkimessingin värinen Iris plafondi on
tehokas ja tyylikäs kattovalaisin. Plafondi tuo tyylikkyyttä kodin
sisustukseen ja sopii useaan eri tilaan, jossa tila halutaan pitää
avarana. Valaisin sopii upeasti esimerkiksi eteiseen. Helppo
asentaa koukkukiinnitykseen ja kytkeä valaisimen
valaisinpistotulpalla kattopistokkeeseen.

H: 42 cm 3 x E14 40W IP20

K11010-3A

6430012957261
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Iris 3-os plafondi metallisatiini
Ajaton 3-osainen Iris plafondi on tehokas ja tyylikäs kattovalaisin.
Plafondi tuo tyylikkyyttä kodin sisustukseen ja sopii useaan eri
tilaan, jossa tila halutaan pitää avarana. Valaisin sopii upeasti
esimerkiksi eteiseen. Helppo asentaa koukkukiinnitykseen ja
kytkeä valaisimen valaisinpistotulpalla kattopistokkeeseen.

H: 42 cm 3 x E14 40W IP20

K11010-3S

6430012957278

Iris 5-os plafondi antiikkimessinki
Kaunis viisiosainen Iris-plafondi on aina tyylkäs ja ajaton. Näyttävä
antiikkimessingin värinen valaisin on valmistettu metallista ja siinä
on lasiset kuvut. Todella helppo asentaa koukkukiinnityksellä,
valaisinpistotulppa sisältyy tuotteeseen. 5 X E14 / 40W.

H: 50 cm 5 x E14 40W IP20

K11010-5A

6430012956851

Iris 5-os plafondi mattavalkoinen
Kaunis viisiosainen Iris-plafondi on aina tyylkäs ja ajaton. Näyttävä
mattavalkoinen valaisin on valmistettu metallista ja siinä on lasiset
kuvut. Todella helppo asentaa koukkukiinnityksellä,
valaisinpistotulppa sisältyy tuotteeseen. 5 X E14 / 40W.

H: 50 cm 5 x E14 40W IP20

K11010-5V

6430012959340

Iris 5-os plafondi metallisatiini
Kaunis viisiosainen Iris-plafondi on aina tyylkäs ja ajaton. Näyttävä
metallisatiinin värinen valaisin on valmistettu metallista ja siinä on
lasiset kuvut. Todella helppo asentaa koukkukiinnityksellä,
valaisinpistotulppa sisältyy tuotteeseen. 5 X E14 / 40W.

H: 50 cm 5 x E14 40W IP20

K11010-5S

6430012957377

Saga kattokruunu valkoinen
Näyttävästi muotoiltu mattavalkoinen kattokruunu, josta valo
leviää tasaisesti viidestä sievästä lasikuvusta laajalle alueelle. Sagavalaisin luo ylellisyyttä kodin sisustukseen sopien esimerkiksi
olohuoneeseen tai ruokapöydän ylle. Helppo asentaa
koukkukiinnitykseen ja kytkeä valaisimen valaisinpistotulpalla
kattopistokkeeseen.

E14 Max. 40W IP20

K28810-5V

6430062561302

Willa riippuvalaisin
Moderni riippuvalaisin, jonka kuusi valaisinvartta levittävät valon
ympäri huonetta. Mattamusta runko ja valkoiset kuvut luovat
upean kontrastin toisilleen.

K: 37 cm H: 45 cm 6 x G9 Max. 25W IP20

K36018-6MU

6430062562613
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Zena Ø40 riippuvalaisin Musta
Näyttävä kukkaa muistuttava riippuvalaisin. Eri suuntiin suunnatut
metallilevyt ovat kuin kukan lehtiä ja valkoiset lasipallot valaisevia
kukintoja. Valo siroaa pehmeästi lasiupujen lävitse luoden
pehmeän yleisvalaistuksen. Zena valaisimet sopivat sekä yksistään
ripustettuna esimerkiksi olo- tai makuuhuoneeseen että
useamman valaisimen kokonaisuutena esimerkiksi ruokapöydän
yläpuolelle.

K: 130cm L/H: 40cm 6 x G9 Max.
5W IP20

K54018-40MU

6430062566338

Zena Ø40 riippuvalaisin Valkoinen Näyttävä kukkaa muistuttava
riippuvalaisin. Eri suuntiin suunnatut metallilevyt ovat kuin kukan
lehtiä ja valkoiset lasipallot valaisevia kukintoja. Valo siroaa
pehmeästi lasiupujen lävitse luoden pehmeän yleisvalaistuksen.
Zena valaisimet sopivat sekä yksistään ripustettuna esimerkiksi olotai makuuhuoneeseen että useamman valaisimen kokonaisuutena
esimerkiksi ruokapöydän yläpuolelle.

K: 130cm L/H: 40cm 6 x G9 Max.
5W IP20

K54018-40VA

6430062566345

3Some kattoplafondi
Upea Anders Erikssonin suunnittelema 3some designkattovalaisin
luo tasaisen häikäisemättömän valon. Helposti sijoitettava
kattovalaisin, joka tuo huoneeseen pehmeää yleisvaloa. lisää
valaisimen mielenkiintoa. Ruokapöydän päällä valaisimesta
pöydälle suuntautuva valo kutsuu ihmiset pöydän ympärille.

K: 80 cm 3 x G9 Max. 20W IP20

4201060-6512

7391741010605

3Some lattiavalaisin
Upea moderni Anders Erikssonin suunnittelema 3some
designlattiavalaisin luo tasaisen häikäisemättömän valon. Helposti
sijoitettava lattiavalaisin, joka tuo huoneeseen pehmeää
yleisvaloa.

K: 167 cm 3 x G9 Max. 20W IP20

4100580-6512

7391741005823

3Some pöytävalaisin
Upea moderni Anders Erikssonin suunnittelema 3some
designpöytävalaisin luo tasaisen häikäisemättömän valon.
Helposti sijoitettava pöytävalaisin, joka tuo huoneeseen pehmeää
lisävaloa.

K: 60 cm 3 x G9 Max. 20W IP20

4002060-6512

7391741020604

Amadeus kattoplafondi
Amadeus on eksklusiivinen ja klassinen lasiprismoin koristeltu
antiikkimessinkinen kattoplafondi. Valaisin antaa sekä suoraa että
epäsuoraa valoa heijasten valonsäteet kauniisti lasiprismoista.
Heijastuminen luo myös kauniin kuvion kattoon lisäten valaisimen
näyttävyyttä.

K: 40,5 cm H: 30 cm E27 Max. 60W IP20

4200380-6512

7391741003829

Sivu 52

Amadeus riippuvalaisin
Amadeus on eksklusiivinen ja klassinen lasiprismoin koristeltu
antiikkimessinkinen riippuvalaisin. Valaisin antaa sekä suoraa että
epäsuoraa valoa heijasten valonsäteet kauniisti lasiprismoista.

K: 40,5 cm H: 30 cm E27 Max. 60W IP20

4200370-6512

7391741003713

Avenue lattiavalaisin
Ajaton Avenue lattiavalaisin on sekoitus modernia ja klassista
tyyliä. Mattakullanvärinen runko tuo ylellistä klassista tunnelmaa
ja säädettävät varret kirkkaine lasipalloineen päivittävät
valaisimen nykyaikaan. Useat lamput ja virtajohtoon integroitu
himmennin muuntaa valaisimen hetkessä kirkkaasta yleisvalosta
tunnelmalliseksi valonlähteeksi.

K: 160 cm H: 65 cm 8 x G9 Max. 4W IP20

4100850-6501

7391741008503

Avenue pöytävalaisin
Ajaton Avenue pöytävalaisin on sekoitus modernia ja klassista
tyyliä. Mattakullanvärinen runko tuo ylellistä klassista tunnelmaa
ja säädettävät varret kirkkaine lasipalloineen päivittävät
valaisimen nykyaikaan. Säädettävien valaisinvarsien ansiosta
valaisin on helppo sijoittaa myös pienemmälle pöydälle.

K: 50 cm H: 52 cm 4 x G9 Max. 4W IP20

4002310-6501

7391741023100

K49418-3AM

6430062565492

Athena riippuvalaisin Antiikkimessinki
K:30cm H/L:30cm 3 x E14 Max. 40W IP20
3-osainen riippuvalaisin pitkillä messinkisillä kannoilla sekä
tuplalasikuvuilla. Sisempi maitolasinen kupu estää haikäistymisen
ja ulkoinen luo kauniin efektin. Valaisimen muotoilussa yhdistyy
klassinen ja moderni muotoilu, joten valaisin on helppo sijoittaa
monenlaisiin sisustuksiin. Valaisin sopii upeasti esimerkiksi pöydän
yläpuolelle.

Avenue riippuvalaisin
Upea ajaton Avenue kattovalaisin on sekoitus modernia ja
klassista tyyliä. Mattakullanvärinen runko tuo ylellistä klassista
tunnelmaa ja säädettävät varret kirkkaine lasipalloineen
päivittävät valaisimen nykyaikaan. Suosittelemme valaisin
kytkemistä seinähimmentimeen, jolloin valaisimen saa hetkessä
kirkkaasta yleisvalosta tunnelmalliseksi valonlähteeksi. Lamput
myydään erikseen.

K: 92,5 cm H: 90 cm 12 x G9 Max. 4W
IP20

4201710-6501

7391741017109

Brice 1-os riippuvalaisin kirkas
Siro elegantti riippuvalaisin lasikuvulla ja messinkisellä kantaosalla.
Sopii upeasti useamman valaisimen kokonaisuutena, mutta myös
pienempiin tiloihin yksittäin. Hyvä valaisin esimerkiksi saarekkeen
ylle.

K: 120cm L/H: 15cm E14 Max. 25W
IP20

K53818-1KI

6430062566291
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Avi 3-os riippuvalaisin kirkas
Avi riippuvalaisin musta
Näyttävä 3-osainen metallinen riippuvalaisin kirkkailla lasikuvuilla
ja messinginvärisillä yksityiskohdilla. Valo siroaa pehmeästi
lasikupujen lävitse sekä alaspäin. Valaisimille on helppo löytää
sopiva paikka, sopien sekä ruokapöydän ylle että esimerkiksi
yleisvaloksi eteiseen tai olohuoneeseen.

K: 160cm L/H: 75cm 3 x E27 Max.
25W IP20

K53618-3KI

6430062566277

Beth nipistinvalaisin kromi
Upea krominvärinen nipistinvalaisin lasisella kuvulla. Koska
nipistinvalaisinta ei tarvitse kiinnittää, on helppoa löytää sopiva
paikka ja siirtää paikasta toiseen. Nivelöity kupu mahdollistaa
valon tehokkaan suuntamisen.

K:11,5cm H/L:8cm E14 Max. 40W IP20

N16610-1K

6430062565027

Beth nipistinvalaisin mattavalkoinen
Upea valkoinen nipistinvalaisin lasisella kuvulla. Koska
nipistinvalaisinta ei tarvitse kiinnittää, on helppoa löytää sopiva
paikka ja siirtää paikasta toiseen. Nivelöity kupu mahdollistaa
valon tehokkaan suuntamisen.

K:11,5cm H/L:8cm E14 Max. 40W IP20

N16610-1V

6430062565034

Beth seinävalaisin kromi
Upea krominvärinen seinävalaisin lasisella kuvulla. Seinävalaisin
sopii upeasti makuuhuoneeseen lukuvaloksi. Kuvun nivel
mahdollistaa valon tehokkaan suuntaamisen.

Kuvun H: 6 cm Seinästä: 15 cm E14 40W
IP20

S16610-1K

6430012957841

Beth seinävalaisin valkoinen
Upea valkoinen seinävalaisin lasisella kuvulla. Seinävalaisin sopii
upeasti makuuhuoneeseen lukuvaloksi. Kuvun nivel mahdollistaa
valon tehokkaan suuntaamisen.

Kuvun H: 6 cm Seinästä: 15 cm E14 40W
IP20

S16610-1V

6430012958213

Beth kattovalaisin krominvärinen
Krominvärinen 3-osainen kattospotti lasisilla kuvuilla. Kattospotti
antaa nykyaikaista tyyliä ja luo tasaisen valaistuksen tilaan. Nivelet
mahdollistavat valon tehokkaan suuntamisen. Upea valaisin
tiloihin, jossa tarvitaan siro valaisin hyvällä valoteholla. Helppo
asentaa koukkukiinnitykseen ja kytkeä valaisimen
valaisinpistotulpalla kattopistokkeeseen.

K: 13 cm H: 34 cm 3 X E14 40W IP20

K16610-3K

6430012957858
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Beth kattovalaisin mattavalkoinen
Mattavalkoinen 3-osainen kattospotti lasisilla kuvuilla. Kattospotti
antaa nykyaikaista tyyliä ja luo tasaisen valaistuksen tilaan. Nivelet
mahdollistavat valon tehokkaan suuntamisen. Upea valaisin
tiloihin, jossa tarvitaan siro valaisin hyvällä valoteholla. Sopii
loistavasti esimerkiksi eteiseen. Helppo asentaa
koukkukiinnitykseen ja kytkeä valaisimen valaisinpistotulpalla
kattopistokkeeseen.

K: 13 cm H: 34 cm 3 X E14 40W IP20

K16610-3V

6430012958220

Boyle seinävalaisin savunharmaa
Upea Boyle tuoteperheen sirompi seinävalaisin. Boyle valaisimet
koostuvat metallisesta rungosta ja savunharmaasta lasista.
Muotoilultaan ajattomat ja selkeät Boyle valaisimet ovat helppo
sijoittaa eri tyylisiin tiloihin. Seinävalaisin luo kaunista pehmeää
tunnelmavaloa.

K: 31cm L/H: 18cm 1 X E27 Max.
5W IP20

4300560-4505

7391741005625

Boyle Tablelamp savunharmaa
Upea Boyle tuoteperheen pöytävalaisin. Boyle valaisimet
koostuvat metallisesta rungosta ja savunharmaasta lasista.
Muotoilultaan ajattomat ja selkeät Boyle valaisimet ovat helppo
sijoittaa eri tyylisiin tiloihin. Pöytävalaisin luo kaunista pehmeää
valoa ja tunnelmaa.

K: 60cm L/H: 18cm 1 X E27 Max.
5W IP20

4002550-4505

7391741025500

Boyle lattiavalaisin savunharmaa
Upea Boyle tuoteperheen lattiavalaisin. Boyle valaisimet koostuvat
metallisesta rungosta ja savunharmaasta lasista. Muotoilultaan
ajattomat ja selkeät Boyle valaisimet ovat helppo sijoittaa eri
tyylisiin tiloihin. Lattiavalaisin luo kaunista pehmeää
tunnelmavaloa.

K: 163,5cm L/H: 35cm 1 X E27
Max. 5W IP20

4100930-4505

7391741009326

Boyle riippuvalaisin 8-os savunharmaa Upea Boyle tuoteperheen
8-osainen riippuvalaisin. Boyle valaisimet koostuvat metallisesta
rungosta ja savunharmaasta lasista. Muotoilultaan ajattomat ja
selkeät Boyle valaisimet ovat helppo sijoittaa eri tyylisiin tiloihin. 8osaiseen riippuvalaisimeen saa kahdeksan lamppua, joten valaisin
antaa pehmeää kaunista valoa suurempaankin tilaan.

K: 31,5cm L/H: 83cm 8 X E27 Max.
5W IP20

4202030-4505

7391741020314

Boyle riippuvalaisin savunharmaa
Upea Boyle tuoteperheen riippuvalaisin. Boyle valaisimet
koostuvat metallisesta rungosta ja savunharmaasta lasista.
Muotoilultaan ajattomat ja selkeät Boyle valaisimet ovat helppo
sijoittaa eri tyylisiin tiloihin. Riippuvalaisin luo kaunista pehmeää
valoa ja tunnelmaa.

K: 31cm L/H: 18cm 1 X E27 Max.
5W IP20

4202020-4505

7391741020215

Sivu 55

Boyle XL seinävalaisin savunharmaa Upea Boyle tuoteperheen
suurempi seinävalaisin. Boyle valaisimet koostuvat metallisesta
rungosta ja savunharmaasta lasista. Muotoilultaan ajattomat ja
selkeät Boyle valaisimet ovat helppo sijoittaa eri tyylisiin tiloihin.
Seinävalaisin luo kaunista pehmeää tunnelmavaloa.

K: 136cm L/H: 18cm 1 X E27 Max.
5W IP20

4300570-4505

7391741005724

Dixton lattiavalaisin Savunharmaa
Moderni Dixton lattiavalaisin on mielenkiintoinen patsasta
muistuttava valaiseva sisustuselementti, joka luo huoneeseen
ylellistä ilmettä. Valo säteilee kauniisti käsinpuhalletun
lasivarjostimen lävitse, mikä ikään kuin roikkuu ilmassa
puhdaslinjaisen metallirungon sisällä. Dixton luo kauniin
tunnelmallisen valon ja tuo tilaan ylellistä ilmettä.

K:150cm H/L:24cm E27 Max. 40W IP20

4100830-4505

7391741008336

Dixton pöytävalaisin Savunharmaa
Luo modernilla Dixton-pöytävalaisimella huoneeseen
mielenkiintoinen valaiseva katseenvangitsija. Valaisin koostuu kivi
jalast mustasta suorakaiteen muotoisesta metallikehyksellä ja
savunharmaalla tyylikkäällä lasivarjostimella tyylikkäästi. Dixtonpöytävalaisin on 52 cm korkea, 18 cm leveä ja 25 cm syvyydeltään,
joten valaisimelle on helppo löytää paikka. 2 m virtajohdon
ansiosta valaisin on helppo sijoittaa.

K:52cm H/L:18cm E27 Max. 40W IP20

4002300-4505

7391741023001

Ebbot 3-osainen riippuvalaisin savunharmaa
K:41cm H/L:40cm 3 X E27 Max. 25W IP20
Täydellinen valinta, jos tilaan tarvitaan suurempi valaisin ja
reilusti valoa, mutta katossa on vain yksi pistokepaikka. Ebbotriippuvalaisimessa kolme lasikupua luovat jännittävän
kokonaisuuden, jonka yksittäiset varjostimet voidaan ripustaa
samaan tasoon tai mielenkiintoisesti eri korkeuksille. Valaisin sopii
3 E27-kantaista lamppua.

4201780-4505

7391741017826

Ebbot 3-osainen riippuvalaisin Amber
K:41cm H/L:40cm 3 X E27 Max. 25W IP20
Täydellinen valinta, jos tilaan tarvitaan suurempi valaisin ja
reilusti valoa, mutta katossa on vain yksi pistokepaikka. Ebbotriippuvalaisimessa kolme lasikupua luovat jännittävän
kokonaisuuden, jonka yksittäiset varjostimet voidaan ripustaa
samaan tasoon tai mielenkiintoisesti eri korkeuksille. Valaisin sopii
3 E27-kantaista lamppua.

4201780-5503

7391741017833

Ebbot Ø20 cm riippuvalaisin amber
Moderni lasinen Ebbot-riippuvalaisin on valmistettu lasista, ja sillä
on ainutlaatuinen muotoilu, tuo loistoa sisustukseen, kuitenkaa
viemällä liikaa huomiota. Musta, kierretty tekstiilijohto ja upea
kattokuppi kruunaavat tyylin.
Lasikuvun halkaisija on 20 senttimetriä ja korkeus 29 senttimetriä.

4201790-5503

7391741017925
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K:29cm H/L:20cm E27 Max. 25W IP20

Ebbot 29cm pöytävalaisin amber
Uniikki elegantti Ebbot pöytävalaisin, joka tuo upean tyylin ja
reilusti yleisvaloa tilaan. Valaisimen korkeus on 29 senttimetriä ja
halkaisija 20 senttimetriä.

K:29cm H/L:20cm E27 Max. 25W IP20

4002330-5503

7391741023315

Ebbot 29cm pöytävalaisin savunharmaa
Uniikki elegantti Ebbot pöytävalaisin, joka tuo upean tyylin ja
reilusti yleisvaloa tilaan. Valaisimen korkeus on 29 senttimetriä ja
halkaisija 20 senttimetriä.

K:29cm H/L:20cm E27 Max. 25W IP20

4002330-4505

7391741023308

Ebbot 37cm pöytävalaisin amber
K:37cm H/L:26,5cm E27 Max. 25W IP20
Uniikki elegantti Ebbot pöytävalaisin, joka tuo upean tyylin ja
reilusti yleisvaloa tilaan. Valaisimen korkeus on 37 senttimetriä ja
halkaisija 20 senttimetriä. Korkeutensa ansiosta pöytävalaisin sopii
suuremmillekin pöydille.

4002340-5503

7391741023414

Ebbot 37cm pöytävalaisin savunharmaa
K:37cm H/L:26,5cm E27 Max. 25W IP20
Uniikki elegantti Ebbot pöytävalaisin, joka tuo upean tyylin ja
reilusti yleisvaloa tilaan. Valaisimen korkeus on 37 senttimetriä ja
halkaisija 20 senttimetriä. Korkeutensa ansiosta pöytävalaisin sopii
suuremmillekin pöydille.

4002340-4505

7391741023407

Ebbot Bar riippuvalaisin amber
Näyttävä Ebbot on näyttävä valaisinsarja, joka antaa loisteliaan
modernin ilmeen. 3-osainen malli sopii kun tarvitaan suurempaa
yksinkertaisen eleganttia valaisinta ja halutaan kytkeä valaisin
yhteen pistokkeeseen. Valaisimen leveys on 85 senttimetriä,
kupujen halkaisijat ovat 20 senttimetriä ja korkeudeltaan 41
senttimetriä. Valaisimen korkeuden saa säädettyä 1,4 metrin
virtajohdosta. Ylellinen riippuvalaisin sopii hyvin esimerkiksi
ruokapöydän ylle tai olohuoneeseen.

K:40cm H/L:80cm 3 X E27 Max. 25W IP20

4201770-5503

7391741017727

Ebbot Bar riippuvalaisin savunharmaa
Näyttävä Ebbot on näyttävä valaisinsarja, joka antaa loisteliaan
modernin ilmeen. 3-osainen malli sopii kun tarvitaan suurempaa
yksinkertaisen eleganttia valaisinta ja halutaan kytkeä valaisin
yhteen pistokkeeseen. Valaisimen leveys on 85 senttimetriä,
kupujen halkaisijat ovat 20 senttimetriä ja korkeudeltaan 41
senttimetriä. Valaisimen korkeuden saa säädettyä 1,4 metrin
virtajohdosta. Ylellinen riippuvalaisin sopii hyvin esimerkiksi
ruokapöydän ylle tai olohuoneeseen.

K:40cm H/L:80cm 3 X E27 Max. 25W IP20

4201770-4505

7391741017710
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Ebbot Ø20 cm riippuvalaisin savunharmaa
Moderni lasinen Ebbot-riippuvalaisin on valmistettu lasista, ja sillä
on ainutlaatuinen muotoilu, tuo loistoa sisustukseen, kuitenkaa
viemällä liikaa huomiota. Musta, kierretty tekstiilijohto ja upea
kattokuppi kruunaavat tyylin.
Lasikuvun halkaisija on 20 senttimetriä ja korkeus 29 senttimetriä.

4201790-4505

7391741017918

Ebbot Ø27 cm riippuvalaisin Amber
K:37cm H/L:26,5cm E27 Max. 25W IP20
Moderni lasinen Ebbot-riippuvalaisin on valmistettu lasista, ja sillä
on ainutlaatuinen muotoilu, tuo loistoa sisustukseen, kuitenkaa
viemällä liikaa huomiota. Musta, kierretty tekstiilijohto ja upea
kattokuppi kruunaavat tyylin.
Lasikuvun halkaisija on 26,5 senttimetriä ja korkeus 37
senttimetriä.

4201800-5503

7391741018038

Ebbot Ø27 cm riippuvalaisin savunharmaa
K:37cm H/L:26,5cm E27 Max. 25W IP20
Moderni lasinen Ebbot-riippuvalaisin on valmistettu lasista, ja sillä
on ainutlaatuinen muotoilu, tuo loistoa sisustukseen, kuitenkaa
viemällä liikaa huomiota. Musta, kierretty tekstiilijohto ja upea
kattokuppi kruunaavat tyylin.
Lasikuvun halkaisija on 26,5 senttimetriä ja korkeus 37
senttimetriä.

4201800-4505

7391741018021

Bellissimo Grande riippuvalaisin amber
Bellissimo grande on Bellissimo-tuoteperheen uusin jäsen. Valo
heijastuu pehmeästi huoneeseen kauniisti muotoilun
lasivarjostimen lävitse. Musta tekstiilipäällysteinen johto kruunaa
näyttävyyden.

K: 34,5 cm H: 40 cm E27 Max. 60 W IP20

4200870-5503

7391741008701

Bellissimo Grande riippuvalaisin savunharmaa
Bellissimo grande on Bellissimo-tuoteperheen uusin jäsen. Valo
heijastuu pehmeästi huoneeseen kauniisti muotoilun
lasivarjostimen lävitse. Musta tekstiilipäällysteinen johto kruunaa
näyttävyyden.

K: 34,5 cm H: 40 cm E27 Max. 60 W IP20

4200870-4505

7391741008718

Bellissimo riippuvalaisin amber
Bellisismo on kaunis pyöreänmuotoinen lasinen riippuvalaisin
kierretyllä mustalla tekstiilipäällystettyllä johdolla.

K: 25 cm H: 28 cm E27 Max. 60 W IP20

4200570-5503

7391741057020
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K:29cm H/L:20cm E27 Max. 25W IP20

Bellissimo riippuvalaisin savunharmaa
Bellisismo on kaunis pyöreänmuotoinen lasinen riippuvalaisin
kierretyllä mustalla tekstiilipäällystettyllä johdolla.

4200570-4505

7391741057013

Elsa pöytävalaisin valkoinen/kirkas
K: 40,5 cm H: 23 cm E14 Max. 40W IP20
Näyttävä pöytävalaisin, jonka lasinen jalka antaa arvokkaan
vaikutelman valaisimelle. Valkoinen kangasvarjostin sisältyy.
Soveltuu kodin eri oleskelutiloihin luomaan tunnelmaa. Valaisimen
kokonaiskorkeus 40,5 cm. E14 / 40W.

P21717-1V

6430012959548

Solange pöytävalaisin
Tyylikäs ja näyttävä Solange pöytävalaisimen lasikristallinen jalka
tuo arvokasta tunnelmaa sisustukseen. Valkoinen kangasvarjostin
heijastaa kaunista pehmeää yleisvaloa.

K: 37 cm H: 21,5 cm E14 Max. 40W IP20

P40917-1VA

6430062563627

Jewel Pöytävalaisin kirkas
Kaunis Jewel pöytävalaisimen lasinen jalka ja valkoinen
kangasvarjostin tuo sisustukseen hohtoa. Jewel on 54 cm
korkeuden ansiosta sopii myös suuremmille pöydille.

K:54cm L/H: 30 cm E27 Max. 40W IP20

P44017-1KI

6430062564426

Etta pöytävalaisin
Etta on näyttävä kimaltelevalla peililasilla päällystetty
pöytävalaisin valkoisella varjostimella.

K: 47,5 cm H: 30 cm E27 IP20

P36617-1KI

6430062562576

Eva pöytävalaisin Ruskea
Näyttävä pöytävalaisin, jonka jalka päällystetty peililasin
siruilla.Lasi antaa valaisimelle mielenkiintoisen ja hohtavan ilmeen.
Siro ja upea valaisin sopii ilahduttamaan moneen eri tilaan.
Valkoinen kangasvarjostin levittää valon pehmeästi huoneeseen.

K:37 cm H/L:25 cm E14 Max. 40W IP20

P21317-1RU

6430062562583
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K: 25 cm H: 28 cm E27 Max. 60 W IP20

Eva pöytävalaisin Valkoinen
Näyttävä pöytävalaisin, jonka jalka päällystetty peililasin
siruilla.Lasi antaa valaisimelle mielenkiintoisen ja hohtavan ilmeen.
Siro ja upea valaisin sopii ilahduttamaan moneen eri tilaan.
Valkoinen kangasvarjostin levittää valon pehmeästi huoneeseen.

K:37 cm H/L:25 cm E14 Max. 40W IP20

P21317-1V

6430012959555

Elita lattiavalaisin valkoinen/kromattu
Elita on yksinkertaisen tyylikäs lattiavalaisin, jonka
puhdaslinjaiseen muotoiluun, kristallikoristeet antavat säväyksen
arvokkuutta. Valo siroaa pehmeästi valaisimen ympärille valkoisen
kangas-varjostimen lävitse luoden huoneeseen kauniin pehmeän
valaistuksen. 1,5 m korkea valaisin soveltuu hyvin tuomaan
lisävaloa olo- tai makuuhuoneeseen.

K: 150 cm H: 38 cm E27 Max. 60W IP20

L30817-1K

6430062561586

Catalina seinävalaisin
Kromiset peilinkirkkaat pinnat ja lasikristallit yhdistettynä
erinomaisen valontoistoindeksin antaviin halogeenipolttimoihin
säteilee tyylikkyyttä.

Seinästä: 13 cm G9 33W IP20

S9712-1K

6430012956769

Mandi kattoplafondi
Pyöreä kromattu runko ja upeat lasiprismat luovat ainutlaatuisen
kauniin valaisimen. Valaisin sopii erityisen hyvin
makuuhuoneeseen tuoden annoksen romantiikkaa. Helppo
asentaa koukkukiinnitykseen ja kytkeä valaisimen
valaisinpistotulpalla kattopistokkeeseen.

K: 27 cm H: 40 cm 4 x G9 Max. 40W IP20

K31017-4K

6430062561609

Firmino 5-os kattoplafondi kromi
Firmino on 5-osainen tyylikäs kattoplafondi, joka antaa tilaan
tehokkaan tasaisen valaistuksen.

H: 42 cm 5 x G9 Max. 28W IP20

K11212-5K

6430012956899

Isabel riippuvalaisin
Kirkkaista akryyliprismoista muodostuva upea kattokruunu
kromatulla rungolla ja kattokupilla. Näyttävä valaisin sopii
huoneeseen, jonka ilmeeseen halutaan loistokkuutta sekä hyvää
yleisvaloa. Helppo asentaa koukkukiinnitykseen ja kytkeä
valaisimen valaisinpistotulpalla kattopistokkeeseen.

K: 47 cm H: 36 cm E27 Max. 42W IP20

K32517-1K

6430062561838
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Carroll plafondi
Näyttävä Carroll-plafondi koostuu useista pienistä kromatuista
akryylipalloista jotka valaisevat tilan näyttävästi. Upea valinta, kun
halutaan näyttävä valaisin ,mutta tila halutaan pitää avarana.
Sisältää kolme himmennettävää pääpeilipalloa.

K: 40 cm H: 58 cm 3 x E14 4W IP20

4201210-6510

7391741012104

Carroll riippuvalaisin
Näyttävä Carroll-riippuvalaisin koostuu useista pienistä
kromatuista akryylipalloista jotka valaisevat tilan näyttävästi. Upea
valinta esimerkiksi ruokapöydän ylle. Sisältää viisi
himmennettävää pääpeili poltinta.

H: 58 cm 5 x E14 4W IP20

4201200-6510

7391741012012

Kylo riippuvalaisin 3-os Musta / Messinki
Biljardityyppinen riippuvalaisin muotoiluilla lasikuvuilla, mustalla
metallirungolla ja messinginvärisillä yksityiskohdilla. Johtojen
pituus vapaasti säädettävissä. Lasikuvut voidaan asettaa joko
symmetrisesti samaan tasoon tai mielenkiintoa tuoden eri
korkeuksille. Sopii niin käytäviin tai esimerkiksi ruokapöydän
yläpuolelle.

K: 37 cm H/L: 60 cm S: 9 cm 3 x E14 Max.
25W

K45518-3MU

6430062564723

Galax 15-osainen riippuvalaisin kromattu/savunharmaa
Ainutlaatuinen 15 metallisesta valaisinvarresta ja lasikuvusta
muodostuva riippuvalaisin tuo mieleen galaksin. Valaisin luo
tehokkaan yleisvalaistuksen tyylikkäästi valaisten suurenkin tilan.
Moderni valaisin on näyttävä myös suuressa tilassa. Valaisimen
halkaisija on 85 cm ja korkeus 44 cm.

K:44 cm H/L:85 cm 15 X G9 Max. 20W
IP20

4201590-4505

7391741015907

4201580-4505

7391741015808

4002570-4505

7391741025715

Galax 7-osainen riippuvalaisin kromattu/savunharmaa
K:34 cm H/L:65 cm 7 X G9 Max. 20W IP20
Ekslusiivinen ja näyttävä riippuvalaisin, joka koostuu seitsemästä
metallisesta valaisinvarresta sekä suupuhalletusta lasikuvusta.
Upea katseenvangitsija, joka valaisee suurenkin tilan.

Glori pöytävalaisin savunharmaa
Upeat Glori pöytävalaisimet koostuvat marmorisesta jalusta sekä
lasivarjostimesta, josta valo siroaa kauniisti tilaan. Glori
pöytävalaisin sopii luomaan kaunista tunnelmavaloa sekä
yksityisiin että julkisiin tiloihin.
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K: 35,5cm L/H: 30cm 1 X E27 Max.
5W IP20

Golden 30 pöytävalaisin Kulta
Golden 30-pöytävalaisin on siro, ajaton ja helposti sijoitettava
pöytävalaisin amberinvärisellä pilkukkaalla lasilla ja kullan värisellä
rungolla. Pöytävalaisin sopii luomaan kaunista tunnelmavaloa
esimerkiksi makuuhuoneen yöpöydälle tai olohuoneen senkin
päälle. Valaisin on 30 cm korkea ja 10 cm halkaisijaltaan

K: 30 cm H/L: 10 cm
E27
Max. 40W IP20

4002390-6501

7391741023902

Golden 40 pöytävalaisin Kulta
Golden 40-pöytävalaisin on siro, ajaton ja helposti sijoitettava
valaisin amberinvärisellä pilkukkaalla lasilla ja kullan värisellä
rungolla. Pöytävalaisin sopii luomaan kaunista tunnelmavaloa
esimerkiksi makuuhuoneen yöpöydälle tai olohuoneen senkin
päälle. Valaisin on 40 cm korkea ja 10 cm halkaisijaltaan

K: 40 cm H/L: 10 cm
E27
Max. 40W IP20

4002400-6501

7391741024015

Golden Bar riippuvalaisin Kulta
Hohtavan kaunis ja ylellinen Golden Bar -riippuvalaisin koostuu
mattakultaisesta rungosta ja kolmesta pilkullisesta,
amberinvärisestä suupuhallettusta lasipallosta. Valaisimen
lämpimät sävyt luovat kutsuvan ja kodikkaan tunnelman.

K: 30 cm H/L: 80 cm
S: 15 cm
3 X E27
Max. 25W IP20

4201870-6501

7391741018717

K: 35,5 cm H/L: 35 cm
E27
Max. 25W IP20

4201860-6501

7391741018632

Gross bar riippuvalaisin amber
K: 23 cm L: 80 cm 8 x G9 Max. 40W IP20
Gross Bar on 38 lasikuulasta muodostuva ylellinen ja tyylikäs
riippuvalaisin. Takuuvarma huomion kerääjä, joka antaa huoneelle
uuden näyttävän ilmeen.

4200880-5503

7391741008800

Gross bar riippuvalaisin savunharmaa
K: 23 cm L: 80 cm 8 x G9 Max. 40W IP20
Gross Bar on 38 lasikuulasta muodostuva ylellinen ja tyylikäs
riippuvalaisin. Takuuvarma huomion kerääjä, joka antaa huoneelle
uuden näyttävän ilmeen.

4200880-4505

7391741008817

Golden Bar-riippuvalaisin sopii upeasti esimerkiksi ruokapöydän
tai saarekkeen ylle. Golden Bar on 80 cm leveä, joten valaisin
antaa huoneeseen reilusti ilmettä olematta kuitenkaan liian
rönsyilevä.

Golden Ø35 riippuvalaisin Kulta
Golden-riippuvalaisin on oikea valinta, kun etsitään yksinkertaista
mutta eleganttia riippuvalaisinta. Kuten nimestä voi päätellä,
Golden-riippuvalaisin luo lämmintä kodikasta tunnelmaa ja valo
hehkuu kauniisti pilkullisen suupuhalletun lasin lävitse.
Valaisimeen suositellaan normaalia suurempaa E27-kantaista
lamppua, kuten 95mm (G95) lamppua, jotta lamppu ei näytä liian
pieneltä kuvun sisällä.
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Gross Giant riippuvalaisin
Menestyksekkään Gross-valaisinsarjan suurin valaisin, Gross Giant
on fantastinen, eksklusiivinen kattovalaisin, joka koostuu 36
suuresta lasipallosta, jotka muodostavat pyöreän modernin
kattokruunun. Upea Gross Giant on parhaimmillaan suurissa
tiloissa.

K:60 cm H: 100 cm 8 x E27 Max. 40W

4201310-5503

7391741013125

Gross Giant riippuvalaisin
Menestyksekkään Gross-valaisinsarjan suurin valaisin, Gross Giant
on fantastinen, eksklusiivinen kattovalaisin, joka koostuu 36
suuresta lasipallosta, jotka muodostavat pyöreän modernin
kattokruunun. Upea Gross Giant on parhaimmillaan suurissa
tiloissa.

K:60 cm H: 100 cm 8 x E27 Max. 40W

4201310-4505

7391741013118

Gross Grande Ø50 riippuvalaisin Kirkas Suositun Gross riippuvalaisimen suurempi versio Gross XL! Hämmästyttävä
ekslusiivinen katseenvangitsija, joka koostuu suupuhalletuista
lasipalloista, jotka muodostavat pilvenomaisen muodostelman.
Lasipalloja on yhteensä 32 kpl, joista 24 kpl ovat suurempia ja 8
kpl pienempiä. Eri kokoiset pallot luovat mielenkiintoisen
kontrastin. Todellinen katseenvangitsija sekä julkisiin tiloihin että
koteihin.

K:62cm H/L:62cm 8 X G9 Max. 40W IP20

4200650-7002

7391741006547

Gross mini riippuvalaisin monivärinen
Gross Mini riippuvalaisimessa on 19 moniväristä lasipalloa jotka
antavat hauskan ja erottuvan ilmeen.

K: 28 cm H: 30 cm 3 x G9 Max. 40W IP20

4200640-7000

7391741006400

Gross plafondi 30 amber/kromi
Gross plafondin 12 lasikuulaa luovat eksklusiivisen ja modernin
Gross 30 kattoplafondin joka on helppo sijoittaa erilaisiin tiloihin
koko- sekä värivaihtoehtojensa ansiosta. Katso Grossvalaisinsarjan muut mallit ja värit.

K: 20 cm H: 30 cm 3 x G9 Max. 40W IP20

4200660-5503

7391741006608

Gross plafondi 30 savunharmaa
Gross plafondin 12 lasikuulaa luovat eksklusiivisen ja modernin
Gross 30 kattoplafondin joka on helppo sijoittaa erilaisiin tiloihin
koko- sekä värivaihtoehtojensa ansiosta. Katso Grossvalaisinsarjan muut mallit ja värit.

K: 20 cm H: 30 cm 3 x G9 Max. 40W IP20

4200660-4505

7391741006691
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Gross plafondi 30 valkoinen
Gross plafondin 12 lasikuulaa luovat eksklusiivisen ja modernin
Gross 30 kattoplafondin joka on helppo sijoittaa erilaisiin tiloihin
koko- sekä värivaihtoehtojensa ansiosta. Katso Grossvalaisinsarjan muut mallit ja värit.

K: 20 cm H: 30 cm 3 x G9 Max. 40W IP20

4200660-5002

7391741006622

Gross plafondi 50 amber
Näyttävä ja eksklusiivinen kattoplafondi, joka koostuu 24
lasipallosta luoden mielikuvan pilvestä. Lasipallot luovat uniikin
katseenvangitsijan.

K:27 cm H: 50 cm 6 x G9 Max. 4W IP20

4200990-5503

7391741009951

Gross plafondi 50 harmaa
Näyttävä ja eksklusiivinen kattoplafondi, joka koostuu 24
lasipallosta luoden mielikuvan pilvestä. Lasipallot luovat uniikin
katseenvangitsijan.

K:27 cm H: 50 cm 6 x G9 Max. 4W IP20

4200990-4505

7391741009968

Gross plafondi 50 valkoinen
Näyttävä ja eksklusiivinen kattoplafondi, joka koostuu 24
lasipallosta luoden mielikuvan pilvestä. Lasipallot luovat uniikin
katseenvangitsijan.

K:27 cm H: 50 cm 6 x G9 Max. 4W IP20

4200990-5002

7391741009906

Gross pöytävalaisin amber
K: 32 cm H: 38 cm 6 x G9 Max. 40W IP20
Gross pöytävalaisin laajentaa suosittua Gross-tuoteperhettä. Upea
22 lasikuulasta muodostuva valaisin on sivupöydän uniikki
valaiseva sisustuselementti.

4001930-5503

7391741019332

Gross pöytävalaisin savunharmaa
K: 32 cm H: 38 cm 6 x G9 Max. 40W IP20
Gross pöytävalaisin laajentaa suosittua Gross-tuoteperhettä. Upea
22 lasikuulasta muodostuva valaisin on sivupöydän uniikki
valaiseva sisustuselementti.

4001930-4505

7391741019325
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Gross riippuvalaisin amber
Gross on 37 lasikuulasta muodostuva ylellinen ja tyylikäs
riippuvalaisin. Takuuvarma huomion kerääjä joka lisää huoneen
hohdokkuutta.

K:50 cm H/L:50 cm S:50 cm 8 X G9 Max.
40W IP20

4200440-5503

7391741004420

Gross riippuvalaisin mattavalkoinen
K:50 cm H/L:50 cm S:50 cm 8 X G9 Max.
Ylellinen ja tyylikäs valkoinen Gross-riippuvalaisin on kuin kaunis
40W IP20
pehmeä leijuva pilvi. Valaisin koostuu 37 lasikuulasta, joista valoa
siroaa kauniisti huoneeseen. Takuuvarma huomion kerääjä luoden
huoneeseen lumoavan ilmeen.

4200440-5002

7391741004499

Gross riippuvalaisin monivärinen
Gross on 37 lasikuulasta muodostuva eksklusiivinen ja tyylikäs
riippuvalaisin. Takuuvarma huomion kerääjä lisäten huoneen
hohdokkuutta.

K:50 cm H/L:50 cm S:50 cm 8 X G9 Max.
40W IP20

4200440-7000

7391741004451

Gross riippuvalaisin savunharmaa
Gross on 37 lasikuulasta muodostuva eksklusiivinen ja tyylikäs
riippuvalaisin. Takuuvarma huomion kerääjä lisäten huoneen
hohdokkuutta.

K:50 cm H/L:50 cm S:50 cm 8 X G9 Max.
40W IP20

4200440-4505

7391741004413

Gross seinävalaisin amber
Gross-seinävalaisin on ainutlaatuinen ja valloitava valaiseva
sisutusesine. Kahdeksan himmennettävää valonlähdettä säteilevät
valopallojen lävitse ja väleistä taianomaisen tunnelmavalon.

K:60cm H/L:60cm 8 X G9 Max. 3W IP20

4300500-5503

7391741050021

K:60cm H/L:60cm 8 X G9 Max. 3W IP20

4300500-4505

7391741050014

Valaisimen halkaisija on 60 cm ja seinästä 30. Lasipallojen
halkaisijat ovat 10 cm. Valaisimen 2 metrin virtajohtoon on
integroitu himmennin, josta saat säädettyä hetkeen sopivan
valaistuksen.

Gross seinävalaisin savunharmaa
Gross-seinävalaisin on ainutlaatuinen ja valloitava valaiseva
sisutusesine. Kahdeksan himmennettävää valonlähdettä säteilevät
valopallojen lävitse ja väleistä taianomaisen tunnelmavalon.
Valaisimen halkaisija on 60 cm ja seinästä 30. Lasipallojen
halkaisijat ovat 10 cm. Valaisimen 2 metrin virtajohtoon on
integroitu himmennin, josta saat säädettyä hetkeen sopivan
valaistuksen.
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Gross XL riippuvalaisin amber
Upean Gross-valaisimen suurempi sisarmalli, Gross XL on nyt
saatavilla! Fantastinen, eksklusiivinen, ja näyttävä riippuvalaisin
koostuu 32 lasikuulasta, jotka kaappaavat huomion varmasti ja
antavat huoneelle kokonaan uuden ilmene.

K: 50 cm H: 62 cm 8 x G9 Max. 40W IP20

4200650-5503

7391741006509

Gross XL riippuvalaisin savunharmaa
Upean Gross-valaisimen suurempi sisarmalli, Gross XL on nyt
saatavilla! Fantastinen, eksklusiivinen, ja näyttävä riippuvalaisin
koostuu 32 lasikuulasta, jotka kaappaavat huomion varmasti ja
antavat huoneelle kokonaan uuden ilmene.

K: 50 cm H: 62 cm 8 x G9 Max. 40W IP20

4200650-4505

7391741006516

Gross Ø30 kattoplafondi helmiäinen
Gross plafondin 12 lasikuulaa luovat eksklusiivisen ja modernin
Gross 30 kattoplafondin joka on helppo sijoittaa erilaisiin tiloihin
koko- sekä värivaihtoehtojensa ansiosta. Katso Grossvalaisinsarjan muut mallit ja värit.

K:20cm H/L:30cm 3 x G9 Max. 4W IP20

4200660-7005

7391741006639

Gross Ø50 plafondi Kirkas
Ainutlaatuinen pilveä muistuttava 24 lasipallosta koostuva
kattoplafondi. Gross -kattoplafondin halkaisija on 50 cm, ja
valaisimeen sopii 6 kpl G9-kantaista lamppua, joten valoa riittää
suurempaankin tilaan. Suosittelemme himmennettäviä LED lamppuja. joilla luot sopivan valaistuksen jokaiseen hetkeen.
Todellinen katseenvangitsija sekä julkisiin tiloihin että koteihin.

K:27cm H/L:50cm 6 X G9 Max. 40W IP20

4200990-7002

7391741009913

Gross Ø50 riippuvalaisin helmiäinen
Gross on 37 lasikuulasta muodostuva ylellinen ja tyylikäs
riippuvalaisin. Takuuvarma huomion kerääjä joka lisää huoneen
hohdokkuutta.

K:50cm H/L:50cm 8 x G9 Max. 40W IP20

4200440-7005

7391741004567

Gross Ø50 riippuvalaisin Kirkas
Hemmottele itseäsi äärimmäisellä ylellisyydellä ja tyylillä Grossriippuvalaisimella. Valaisin on kuin kelluva pilvi, jonka 37
läpinäkyvää käsin puhallettua atomia muistuttavaa lasipalloa,
heijastavat upean hohteen tilaan. Luo huoneeseen hetkessä uusi
ilme näyttävällä katseenvangitsevalla Gross-valaisimella.

K:45cm H/L:50cm 8 X G9 Max. 40W IP20

4200440-7002

7391741004482
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Labelle riippuvalaisin amber
Upea 4-osainen Labelle riippuvalaisin koostuu kevytilmeisestä
metallirungosta ja amberinvärisistä raidallisista lasipalloista,
joiden läpi valo siroaa huoneeseen. Keskiosa säädettävissä
vapaasti akselinsa ympäri. Lisäksi Lamppujen valinnalla voidaan
vaikuttaa valaisimen ilmeeseen monipuolisesti.

K: 30 cm H: 90 cm L: 59,5 cm 4 x E14 Max.
5W IP20

4201750-5503

7391741017529

Labelle riippuvalaisin savunharmaa
K: 30 cm H: 90 cm L: 59,5 cm 4 x E14 Max.
Upea 4-osainen Labelle riippuvalaisin koostuu kevytilmeisestä
5W IP20
metallirungosta ja savunharmaista raidallisista lasipalloista, joiden
läpi valo siroaa huoneeseen. Keskiosa säädettävissä vapaasti
akselinsa ympäri. Lisäksi Lamppujen valinnalla voidaan vaikuttaa
valaisimen ilmeeseen monipuolisesti. Valaisin sopii upeasti
esimerkiksi pöydän yläpuolelle tai olohuoneeseen.

4201750-4505

7391741017505

Leola lattiavalaisin
K: 150 cm L: 35,5 cm E27 Max. 40W IP20
Upea ajaton lattiavalaisin, jossa näyttävän kontrastin antaa metalli
ja savunharmaa lasi. Helposti sijoitettava lattiavalaisin, joka
hehkuu lämmintä rauhoittavaa tunnelmaa.

4100590-4505

7391741005991

Leola pöytävalaisin
Upea ajaton pöytävalaisin, jossa näyttävän kontrastin antaa
metalli ja savunharmaa lasi. Helposti sijoitettava pöytävalaisin,
joka hehkuu lämmintä rauhoittavaa tunnelmaa.

K: 31 cm H: 23 cm E27 Max. 40W IP20

4002070-4505

7391741020703

Leola riippuvalaisin
Upea ajaton kattovalaisin, jossa näyttävän kontrastin antaa
metalli ja savunharmaa lasi. Helposti sijoitettava kattovalaisin,
joka hehkuu lämmintä rauhoittavaa tunnelmaa. Upea valaisin
esimerkiksi makuuhuoneeseen.

K: 40 cm L: 33 cm E27 Max. 40W IP20

4201070-4505

7391741010704

Mabeo riippuvalaisin
Upeasti muotoiltu lasinen riippuvalaisin hurmaa tyylillään.
Helposti sijoitettava valaisin sopii niin ruokailupöydän ylle kuin
makuu- tai olohuoneeseen. Mabeo-valaisimista voidaan luoda
myös usean valaisimen upeita ryhmiä.

H: 29 cm E27 Max. 60W IP20

4201150-4505

7391741011503
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Mabeo riippuvalaisin
Upeasti muotoiltu lasinen riippuvalaisin hurmaa tyylillään.
Helposti sijoitettava valaisin sopii niin ruokailupöydän ylle kuin
makuu- tai olohuoneeseen. Mabeo-valaisimista voidaan luoda
myös usean valaisimen upeita ryhmiä.

H: 29 cm E27 Max. 60W IP20

4201150-5503

7391741011510

Manon 3-os riippuvalaisin Kirkas Nykyaikainen musta
riippuvalaisin kuudella maitolasikuvulla. Valaisin luo pehmeän
yleisvalon heijastuen maitolasikupujen läpi tilaan. Valaisin sopii
näyttäväksi yleisvalaisimeksi tuomaan skandinaavista
yksinkertaista muotoilua.

K: 160cm L/H: 65cm 3 x E27 Max.
40W IP20

K53718-3KI

6430062566284

Marine riippuvalaisin kirkas/vaalean ruskea
Upea katseenvangitsija. Pyöreän lasikuvun ympärillä
pellavapunonta antaa valaisimelle näyttävän merellisen ilmeen.
Helppo asentaa koukkukiinnitykseen ja kytkeä valaisinpistotulpalla
kattopistokkeeseen.

H: 30 cm E27 60W IP20

K15914-1K

6430012957803

Noel 1-os riippuvalaisin Kirkas
Näyttävä siro riippuvalaisin metallisella kantaosalla ja lasikuvulla.
Kaunis kuvioitu lasikupu tuo eleganttia tyyliä sisustukseen. Valaisin
sopii parhaiten useamman kappaleen kokonaisuutena mutta myös
pienempiin tiloihin yksittäin.

K: 130cm L/H: 20cm E27 Max. 25W
IP20

K53918-1KI

6430062566321

Noel 1-os riippuvalaisin savunharmaa
Näyttävä siro riippuvalaisin metallisella kantaosalla ja lasikuvulla.
Kaunis kuvioitu lasikupu tuo eleganttia tyyliä sisustukseen. Valaisin
sopii parhaiten useamman kappaleen kokonaisuutena mutta myös
pienempiin tiloihin yksittäin.

K: 130cm L/H: 20cm E27 Max. 25W
IP20

K53918-1SH

6430062566307

Noel 1-os riippuvalaisin Vihreä
Näyttävä siro riippuvalaisin metallisella kantaosalla ja lasikuvulla.
Kaunis kuvioitu lasikupu tuo eleganttia tyyliä sisustukseen. Valaisin
sopii parhaiten useamman kappaleen kokonaisuutena mutta myös
pienempiin tiloihin yksittäin.

K: 130cm L/H: 20cm E27 Max. 25W
IP20

K53918-1VI

6430062566314
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Laurel riippuvalaisin kirkas/messinki
Upea omanlaisella tyylillä säteilevä riippuvalaisin. Valaisin
muodostuu leveästä hiekanvalkoisesta varjostimesta sekä 44
kristallinauhasta. Valaisin sopii erityisen hyvin tuomaan valoa ja
tyyliä ruokapöydän päälle. Helppo asentaa koukkukiinnitykseen ja
kytkeä valaisimen valaisinpistotulpalla kattopistokkeeseen.

K: 25 cm H: 29 cm E27 Max. 40W IP20

K27718-1ME

6430062560978

Monarque Grande riippuvalaisin Kromattu/kirkas
Nykyaikainen akryylikattokruunu kromatuin yksityiskohdin sädehtii
tilaan majesteetillista tunnelmaa.

K:75 cm H/L:58 cm 11 X E14 Max. 40W
IP20

4200940-6510

7391741009401

Monarque Grande riippuvalaisin Mustakromi
Nykyaikainen akryylikattokruunu kromatuin yksityiskohdin
sädehtii tilaan majesteetillista tunnelmaa.

K:75cm H/L:58cm 11 X E14 Max. 40W
IP20

4200940-6513

7391741009418

Monarque kattoplafondi Kromattu/kirkas
Upea kattoplafondi kromatuin yksityiskohdin. Antaa tilaan
hohdokkaan ilmeen. Vain 27 cm katosta, joten sopii myös
matalampiin tiloihin säilyttäen tilan avaruuden.

K:27 cm H/L:50 cm 3 X E27 Max. 40W
IP20

4200950-6510

7391741009500

Monarque plafondi musta
Upea kattoplafondi akryyliyksityiskohdin. Antaa tilaan hohdokkaan
ilmeen. Vain 27 cm katosta, joten sopii myös matalampiin tiloihin
säilyttäen tilan avaruuden.

K: 28cm L/H: 51cm 3 X E27 Max.
40W IP20

4200950-6513

7391741009531

Retrow kattoplafondi Ant.kulta
Maaginen kattoplafondi huokuu ylellistä tyyliä. Retrow
kattoplafondin ilmakuplatäytteiset lasilevyt luovat
katseenvangitsevan ainutlaatuisen ylellisen valaisimen.
Mattakultainen runko ja yksityikohdat viimeistelevät tyylin.
Valaisin on 34 cm korkea ja 50 cm halkaisijaltaan. Tyylikäs plafondi
on helppo sijoittaa tiloihin jossa on matalampi huonekorkeus tai
kun tila halutaan pitää avarana tyylistä tinkimättä.

K:33,5cm H/L:50cm 3 X E27 Max. 40W
IP20

4201810-6512

7391741018151
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Retrow riippuvalaisin Ant.kulta
Uskomattoman kaunis Retrow riippuvalaisin hämmästyttää
tyylillään. Valaisimen lukuisat lasilevyt ovat pinnaltaan tasaisia,
mutta sisällä on ilmakuplia. Eri kokoiset lasilevyt ja lasien
ilmakuplat luovat jännittävän katseenvangitsevan valaisimen.
Mattakultainen runko ja yksityiskohdat antavat valaisimelle
ylellisen ilmeen.
Riippuvalaisimen korkeus on 38 cm ja halkaisija 50 cm.
Valaisimeen sopii 3kpl E27-kantaisia lamppuja.

K:38cm H/L:50cm 3 X E27 Max. 40W IP20

4201880-6512

7391741018816

Sanni riippuvalaisin
Sanni on upean muhkea riippuvalaisin savunharmaalla kuvulla.
Sopii tuomaan tyyliä esimerkiksi keittiönpöydän päälle tai
makuuhoneeseen.

K: 20 cm H: 27 cm E27 Max. 60W IP20

K22218-1SH

6430012959852

Smokey pöytävalaisin kulta/lasi
Moderni helposti sijoitettava pöytävalaisin, joka sopii sekä
yöpöydälle että ikkunalaudalle. Hohtaa kaunista sisustuksellista
tunnelmavaloa.

K: 30 cm L: 14 cm E40 14W IP20

2832780-6503

7391741327888

Smokey pöytävalaisin savunharmaa
Moderni helposti sijoitettava pöytävalaisin, joka sopii sekä
yöpöydälle että ikkunalaudalle. Hohtaa kaunista sisustuksellista
tunnelmavaloa.

K: 30 cm L: 14 cm E40 14W IP20

2832780-4002

7391741327819

Splendor bar amber
Moderni 24-lasikuulasta muodostuva kookas valaisin joka sopii
erinomaisesti valaisemaan suuria pöytiä.

L: 124 cm 25 x G9 20W IP20

4200960-5503

7391741009616

Splendor bar savunharmaa
Moderni 24-lasikuulasta muodostuva kookas valaisin joka sopii
erinomaisesti valaisemaan suuria pöytiä.

L: 124 cm 25 x G9 20W IP20

4200960-4505

7391741009609
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Splendor pöytävalaisin amber
Splendor on moderni ja tyylikäs pöytävalaisin, joka koostuu
läpinäkyvistä, lasipalloista. Katseenvangitseva valaisin on helppo
sijoittaa esimerkiksi ikkunalaudalle tai sivupöydälle. Johtoon
integroidulla himmentimellä valaisimen kahdeksan lampun
kirkkauden saa säädettyä tilan ja tarpeen mukaan, joten valaisin
muuntuu käden käänteessä kauniista tunnelmavalaisimesta
kirkkaaksi lisävaloksi.

K:56,5 cm H:25 cm 8 x G9 Max. 3 W IP20

4002230-5503

7391741002570

Splendor pöytävalaisin savunharmaa
Splendor on moderni ja tyylikäs pöytävalaisin, joka koostuu
läpinäkyvistä, lasipalloista. Katseenvangitseva valaisin on helppo
sijoittaa esimerkiksi ikkunalaudalle tai sivupöydälle. Johtoon
integroidulla himmentimellä valaisimen kahdeksan lampun
kirkkauden saa säädettyä tilan ja tarpeen mukaan, joten valaisin
muuntuu käden käänteessä kauniista tunnelmavalaisimesta
kirkkaaksi lisävaloksi.

K:56,5 cm H:25 cm 8 x G9 Max. 3 W IP20

4002230-4505

7391741002563

Splendor riippuvalaisin amber
15-lasipallosta muodostuva moderni ja näyttävä riippuvalaisin.
Upea valaisin esimerkiksi olohuoneeseen tai ruokasaliin.

K: 24 cm H: 58 cm 15 x G9 20W IP20

4200970-5503

7391741009715

Splendor riippuvalaisin savunharmaa
15-lasipallosta muodostuva moderni ja näyttävä riippuvalaisin.
Upea valaisin esimerkiksi olohuoneeseen tai ruokasaliin.

K: 24 cm H: 58 cm 15 x G9 20W IP20

4200970-4505

7391741009708

Splendor seinävalaisin amber
Splendor on lumoava seinävalaisin, joka koostuu upeista
läpinäkyvistä lasikuulista. Valaisin soveltuu asennettavaksi sekä
pysty- että vaakatasoon.

K: 24 cm L: 66 cm 9 x G9 Max. 20W IP20

4300330-5503

7391741003324

Splendor seinävalaisin savunharmaa
Splendor on lumoava seinävalaisin, joka koostuu upeista
läpinäkyvistä lasikuulista. Valaisin soveltuu asennettavaksi sekä
pysty- että vaakatasoon.

K: 24 cm L: 66 cm 9 x G9 Max. 20W IP20

4300330-4505

7391741003317
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Thea tankoplafondi Messinginvärinen
K:79-97cm H/L:30cm E27 Max. 40W IP20
kattoplafondi metallisella teleskooppivarrella ja läpinäkyvällä
lasikuvulla. Valaisin sopii upeasti niin modernimpaan kuin
klassisempaan sisustukseen. Valaisin luo upean yleisvalon
heijastaen valoa lasikuvun lävitse koko tilaan. Kruunaa valaisimen
näyttävällä lampulla. Korkeus katosta 79-97 cm ja halkaisija 30 cm.
Valaisin sisältää valaisinpistotulpan ja kiinnitetään helposti
koukkukiinnitykseen.

K50717-1ME

6430062565584

Vanita plafondi peili
Vanita tuoteperheen plafondi hämmästyttää muotoilullaan.
Valaisin koostuu pyöreistä peileistä ja on samaan aikaan moderni
ja retro. Valaisin luo tehokkaan yleisvalon kolmella lampulla, jotka
voit valita mielesi mukaisesti. Valaisin on katosta 33,5 cm, joten
sopii myös matalampiin tiloihin pitäen tilan avarana.

K: 33,5cm L/H: 50cm 3 X E27 Max.
5W IP20

4201990-7004

7391741019905

Vanita riippuvalaisin peili
Vanita riippuvalaisin hämmästyttää muotoilullaan. Valaisin
koostuu pyöreistä peileistä ja on samaan aikaan moderni ja retro.
Valaisin luo tehokkaan yleisvalon kolmella lampulla, jotka voit
valita mielesi mukaisesti. Pituus-säädettävä virtajohto on 1,4m.

K: 38cm L/H: 58cm 3 X E27 Max.
5W IP20

4201980-7004

7391741019813

Zeona riippuvalaisin
Zeona on upea 4-osainen riippuvalaisin. Kääntyvien lamppujen
avulla valon saa suunnattua tarpeen mukaisesti. Keskiosa
säädettävissä vapaasti akselinsa ympäri. Lisäksi Lamppujen
valinnalla voidaan vaikuttaa valaisimen ilmeeseen monipuolisesti.
Sopiva valaisin pitkiin tiloihin tai pöydän ylle, jossa halutaan valoa
laajalle alueelle.

L: 90 cm 4 x E27 Max. 40W IP20

4201030-4002

7391741010308

Addie pöytävalaisin luonnonvaalea / valkoinen
Vahvasta manilla-kuidusta valmistettu Addie pöytävalaisin on
ekologinen luoden tilaan luonnonläheistä tunnelmaa. 45 cm
korkea pöytävalaisin on helppo sijoittaa niin yöpöydille kuin
sivupöydille.

K:45 cm H/L:30 cm E27 Max. 40W IP20

P44617-1LV

6430062564525

Aira riippuvalaisin
Bambusta valmistettu Aira tuo lämmintä luonnonmukaista tyyliä
tilaan. Aira sopii upeasti keittiönpöydän ylle, makuuhuoneeseen
tai olohuoneeseen, minne ikinä halutaan luonnollista tunnelmaa.

K:35cm H/L:50cm IP20

4201960-5507

7391741019639

Valitse lämminsävyinen lamppu luomaan rauhallista tunnelmaa ja
viileä raikkaaksi yleisvaloksi. Anna luonnonmateriaalin tuoda
kauneutta ja kotoisuutta sekä lisätä tilan viihtyisyyttä.
Aira valaisimen halkaisija on 50 cm ja korkeus 35 cm, joten valaisin
sopii sekä yksittäin että esimerkiksi parina suuremman
ruokapöydän yläpuolelle.
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Aira riippuvalaisin
Bambusta valmistettu Aira tuo lämmintä luonnonmukaista tyyliä
tilaan. Aira sopii upeasti keittiönpöydän ylle, makuuhuoneeseen
tai olohuoneeseen, minne ikinä halutaan luonnollista tunnelmaa.

K:35cm H/L:50cm IP20

4201960-4000

7391741019622

Arlette riippuvalaisin luonnonvaalea
Kookas Arlette rottinkivalaisin on yksinkertaisuudessaan näyttävä.
Pitkät bamburimat luovat suuresta koosta huolimatta
kevytilmeisen valaisimen. Suosittelemme valitsemaan normaalia
suuremman lampun.

K:80 cm H/L:50 cm E27 Max. 40W IP20

K45117-1LV

6430062564655

Aspen riippuvalaisin Luonnonvaalea
Kookas pyöreä riippuvalaisin luonnonvaaleasta rottingista.
Valaisimen leveä varjostin levittää valon kauniisti laajalle alueelle
luoden hyvän yleisvalon. Valaisimen yksinkertaisen muotoilun
ansiosta, on se helppo sijoittaa erilaisiin tiloihin tuomaan
lämmintä boho-tyyliä. Valaisin on vain 25cm korkea, joten valaisin
sopii myös matalampiin tiloihin.

K:25cm H/L:70cm E27 Max. 40W IP20

K50317-1LV

6430062565591

Aya S riippuvalaisin Luonnonvaalea
Siro rottinkinen riippuvalaisin sopii jatkamaan tilan boheemia
tyyliä tai tuomaan lämmintä sävyä vaaleaan sisustukseen. Valo
hehkuu tilaan tunnelmallisesti kauniin rottinkivarjostimen lävitse.
Täydennä valaisimen tyyli näyttävällä led-lampulla. Kokonsa
ansiosta valaisin on helppo sijoittaa myös pienempiin tiloihin.
Helppo kytkeä valaisinpistotulpalla ja kiinnittää kattokoukkuun.

K:35cm H/L:35cm E27 Max. 40W IP20

K48117S-1LV

6430062565294

4100810-5507

7391741008121

4201630-5507

7391741016300

Valitse lämminsävyinen lamppu luomaan rauhallista tunnelmaa ja
viileä raikkaaksi yleisvaloksi. Anna luonnonmateriaalin tuoda
kauneutta ja kotoisuutta sekä lisätä tilan viihtyisyyttä.
Aira valaisimen halkaisija on 50 cm ja korkeus 35 cm, joten valaisin
sopii sekä yksittäin että esimerkiksi parina suuremman
ruokapöydän yläpuolelle.

Bali lattiavalaisin Musta/luonnonvärinen
K:150 cm H/L:48 cm 1 X E27 Max. 40W
Modernius, trendikkyys ja luonnonläheinen tyyli yhdistyy
IP20
valloittavassa ja uniikissa Bali lattiavalaisimessa. Bambuvarjostin
antaa säväyksen eksotiikkaa, johon musta metallinen runko antaa
tukevuutta ja upeaa kontrastia. Valaisin on helposti siirreltävissä ja
sijoitettavissa sopivaan paikkaan pitkän 2,5 metrin virtajohdon
ansiosta. Valitse Bali lattiavalaisin ja tuo sistukseen helposti uutta
ilmettä ja lämmintä luonnonläheistä tunnelmaa.

Bali riippuvalaisin Musta/luonnonvärinen
Bali-riippuvalaisin vie ajatukset lämpimiin muistoihin. Käsin
lampunjalustaan sidotut bambusäikeet ja musta tekstiilijohto
luovat upean laadukkaan valaisimen, joka antaa lämmintä
luonnonläheistä tunnelmaa. Valaisimeen suositellaan
lämminsävyistä E27 kantaista himmennettävää valonlähdettä.
Uniikki muotoilu sopii luonnonläheiseen sisustukseen tai
antamaan kontrastia minimalistiseen sisustukseen.
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K:49 cm H/L:48 cm 1 X E27 Max. 40W
IP20

Blondie pöytävalaisin
Blondie on Stefan Nilssonin muotoilema moderni ainutlaatuinen
valaiseva taideteos. Mattakullanvärisestä lieriönmuotoisesta
metallirungosta riippuu kaunista liukuvärjättyä narua, mikä luo
vesiputousta muistuttavan efektin. Oranssi-roosanvärinen
liukuvärjätty naru kiinnittää katseen ja antaa tilaan ihanaa retro
henkeä.

K:40cm H/L:15cm IP20

4002320-0500

7391741002112

Blondie seinävalaisin
Blondie on Stefan Nilssonin muotoilema moderni ainutlaatuinen
valaiseva taideteos. Mattakullanvärisestä puolilieriönmuotoisesta
metallirungosta riippuu kaunista liukuvärjättyä narua, mikä luo
vesiputousta muistuttavan efektin. Oranssi-roosanvärinen
liukuvärjätty naru kiinnittää katseen ja antaa tilaan ihanaa retro
henkeä.
Valaisin on 27 cm korkea, 15 cm leveä ja seinästä 13 cm.
Virtajohdon pituus 2 metriä.

K:27cm H/L:20cm IP20

4300480-0500

7391741004833

Diana pöytävalaisin
Diana on Stefan Nilssonin muotoilema valaisinsarja, jossa
kullanvärisestä metallirungosta riippuu pyöreitä Capizsimpukankuoria. Valo siroaa kauniisti simpukankuorien väleistä
luoden taianomaisen hehkun. Valaisimen simpukankuoret vievät
mielen kesäisiin merellisiin tunnelmiin.

K:39cm H/L:24cm IP20

4002380-6503

7391741023803

K:28cm H/L:24cm IP20

4300510-6503

7391741051011

Mira pöytävalaisin luonnonvärinen
Suupuhallettu uniikki ylellinen lasinen pöytävalaisin. Valaisin on
valmistettu Murano tekniikalla, jonka ansiosta jokainen valaisin on
ainutlaatuinen. Mira pöytävalaisin on sekä upea sisustuselementti
että valaisin.
Pöytävalaisin on noin 30 senttimetriä leveä, 20 senttimetriä syvä ja
20 senttimetriä korkea. Koko voi vaihdella hieman valaisimesta
toiseen valaisimen valmistustekniikan ainutlaatuisuuden vuoksi.

K:20cm H/L:30cm E14 Max. 25W IP20

4002360-5507

7391741023612

Mira pöytävalaisin musta
Suupuhallettu uniikki ylellinen lasinen pöytävalaisin. Valaisin on
valmistettu Murano tekniikalla, jonka ansiosta jokainen valaisin on
ainutlaatuinen. Mira pöytävalaisin on sekä upea sisustuselementti
että valaisin.
Pöytävalaisin on noin 30 senttimetriä leveä, 20 senttimetriä syvä ja
20 senttimetriä korkea. Koko voi vaihdella hieman valaisimesta
toiseen valaisimen valmistustekniikan ainutlaatuisuuden vuoksi.

K:20cm H/L:30cm E14 Max. 25W IP20

4002360-4000

7391741023605

Valaisin on 40 cm korkea ja halkaisijaltaan 15 cm. Virtajohdon
pituus 2 metriä.

Diana pöytävalaisimen korkeus on 39 cm ja halkaisija 24 cm. Katso
myös kauins Diana seinävalaisin.

Diana seinävalaisin
Diana on Stefan Nilssonin muotoilema valaisinsarja, jossa
kullanvärisestä metallirungosta riippuu pyöreitä Capizsimpukankuoria. Valo siroaa kauniisti simpukankuorien väleistä
luoden taianomaisen hehkun. Valaisimen simpukankuoret vievät
mielen kesäisiin merellisiin tunnelmiin.
.
Diana seinävalaisimen korkeus on 28 cm, leveys 24 cm ja seinästä
13 cm. Katso myös kauins Diana pöytävalaisin.
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Aruba pöytävalaisin kulta
K: 55 cm L: 22 cm S: 15 cm E27 Max. 5W
Kaunis katseenvangitseva Aruba pöytävalaisin on erinomainen
IP20
esimerkki siitä, kuinka valaisin on sekä sisustuselementti että
valonlähde. Lehdenmuotoinen valaisin tuo tunnelmallisen hehkun
tilaan kuin tilaan. Suosittelemme valaisimeen lämminsävyistä E27kantaista filament-lamppua jonka halkaisija on maksimissaan 60
mm.

4002420-6503

7391741024213

Aruba pöytävalaisin musta
K: 30 cm L: 22 cm S: 13 cm E27 Max. 5W
Kaunis katseenvangitseva Aruba pöytävalaisin on erinomainen
IP20
esimerkki siitä, kuinka valaisin on sekä sisustuselementti että
valonlähde. Lehdenmuotoinen valaisin tuo tunnelmallisen hehkun
tilaan kuin tilaan. Suosittelemme valaisimeen lämminsävyistä E27kantaista filament-lamppua jonka halkaisija on maksimissaan 60
mm.

4002420-4002

7391741024206

Aruba seinävalaisin kulta
K: 30 cm L: 22 cm S: 13 cm E27 Max. 40W
Kaunis katseenvangitseva Aruba seinävalaisin on erinomainen
IP20
esimerkki siitä, kuinka valaisin on sekä sisustuselementti että
valonlähde. Lehdenmuotoinen valaisin tuo tunnelmallisen hehkun
tilaan kuin tilaan. Suosittelemme valaisimeen lämminsävyistä E27kantaista filament-lamppua jonka halkaisija on maksimissaan 60
mm. Läpinäkyvä 2 metriä pitkä virtajohto sulautuu hyvin seinään.

4300470-6503

7391741004758

Aruba seinävalaisin musta
K: 30 cm L: 22 cm S: 13 cm E27 Max. 40W
Kaunis katseenvangitseva Aruba seinävalaisin on erinomainen
IP20
esimerkki siitä, kuinka valaisin on sekä sisustuselementti että
valonlähde. Lehdenmuotoinen valaisin tuo tunnelmallisen hehkun
tilaan kuin tilaan. Suosittelemme valaisimeen lämminsävyistä E27kantaista filament-lamppua jonka halkaisija on maksimissaan 60
mm. Läpinäkyvä 2 metriä pitkä virtajohto sulautuu hyvin seinään.

4300470-4002

7391741004741

Busso 60 cm seinävalaisin musta
K:62,5cm H/L:27,5cm E27 Max. 5W IP20
Busso on merbaupuusta käsinvalmistettu valaiseva
sisustuselementti. Jokaisella käsintehdyllä merbaupuisella
valaisimella on yksilöllinen muotonsa ja värinsä. Seinävalaisin luo
kauniin kuvion ympärilleen antaen valaisimelle kauniin
korostuksen.
Busso seinävalaisimen korkeus on 62,5 cm, leveys 27,5 cm ja
seinästä 18 cm. Virtajohdon pituus on 2 metriä. Busso tuo tyyliä ja
tunnelmaa päivin ja öin.

4300490-4000

7391741004918

4002350-4000

7391741023506

Busso 75 cm pöytävalaisin musta
Busso on merbaupuusta käsinvalmistettu valaiseva
sisustuselementti. Valaisimen kivijalusta viimeistelee tyylin ja
tukevoittaa valaisimen. Jokaisella käsintehdyllä merbaupuisella
Busso valaisimella on yksilöllinen muotonsa ja värinsä.
Busso pöytävalaisimen korkeus on 74 cm, leveys 32,5 cm ja syvyys
19 cm. Virtajohdon pituus on 2 metriä. Busso tuo tyyliä ja
tunnelmaa päivin ja öin.
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K:75cm H/L:32,5cm E27 Max. 5W IP20

Cecilia plafondi
6-osainen kaunis kattoplafondi, joka antaa tehokkaan tasaisen
valaistuksen suureenkin huoneeseen. Lasikuvut kuvaavat kukkia ja
valaisinvarret lehtiä varsineen. Helppo asentaa
koukkukiinnitykseen ja kytkeä valaisimen valaisinpistotulpalla
kattopistokkeeseen.

K6710-6R

6430012956400

Alex riippuvalaisin
K: 30 cm L: 63 cm 2 X E27 Max. 40W IP20
Biljardityyppinen kaksi-osainen kattovalaisin, jonka materiaalina
parakautsupuu (Hevea brasiliensis). Värinä kaunis grafiitinharmaa
ja puun yhdistelmä. Upea valaisin esimerkiksi ruokapöydän ylle.
Helppo asentaa koukkukiinnitykseen ja kytkeä valaisimen
valaisinpistotulpalla kattopistokkeeseen.

K1381-2GH

6430012957254

Celine riippuvalaisin Beige
Sievän rottingista valmistetun Celine riippuvalaisimen viimeistelty
muotoilu herättää kiinnostuksen. Punottu rottinki korostaa
luonnomukaisuutta tyyliä ja tekee valaisimen muodosta elävän
näköisen. Valo siroaa kauniisti tiilaan varjostimen raoista sekä ylä
ja alapuolelta. Suosittelemme valitsemaan valaisimeen normaalia
suuremman lampun. Valaisin on helppo kytkeä
valaisinpistotulpalla ja ripustaa kattokoukkuun.

K:40cm H/L:38cm E27 Max. 40W IP20

K50617-1BE

6430062565621

Chloe riippuvalaisin Antiikki/beige
Chloe riippuvalaisimessa yhdistyvät retrous ja modernityyli.
Moderniin metalliseen runkoon tuo retroa käsinkiinnitetyt
puuvillatupsut, jotka tekevät jokaisesta valaisimesta
ainutlaatuisen. Chloen kattovalaisin sopii upeasti niin
olohuoneeseen, ruokapöydän ylle tai makuuhuoneeseen.
Virtajohdon pituus on 140 cm. Suosittelemme valonlähteeksi
lämminsävyistä E27-kantaista lamppua, jonka halkaisija on 95
mm.

K:37 cm H/L:40 cm 1 X E27 Max. 40W
IP20

4201620-5504

7391741016201

Coco riippuvalaisin Luonnonvärinen
Kevytrakenteinen rottinkiriippuvalaisin, joka antaa tilaan
luonnonraikasta tunnelmaa. Polttimovalinnalla voidaan vaikuttaa
valaisimen ilmeeseen.

K:30 cm H:35 cm E27 Max. 40W IP20

K40217-1LV

6430062563511

Eloise riippuvalaisin luonnonvärinen
Suuri luonnonvaalea bamburottinkivalaisin on hyvä valinta
yleisvaloksi tuoden sisustukseen lämmintä kotoisaa tunnelmaa
sekä syvyyttä. Luonnollisena materiaalina bamburottinkivalaisin
on helppo yhdistää erilaisiin tiloihin ja tyyleihin. Valaisimen
halkaisija on 55 cm ja korkeus 60 cm. Kanta E27.

K: 60 cm H: 55cm E27 Max. 40W IP20

K46317-1LV

6430062564822
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H: 70 cm 6 x E14 40W IP20

Gabin riippuvalaisin Luonnonvaalea
Manilla-narusta valmistettu riippuvalaisin luo tilaan lämmintä
luonnonmukaista tunnelmaa. Valo siroaa kauniisti manilla-narujen
lomasta sekä keilana valaisimen alapuolelle. Hyvä paikka
valaisimelle on esimerkiksi pöydän yläpuolella. Valaisin sopii myös
vaaleampaan, minimalisempaan sisustukseen tuoden näin
lämmintä tunnelmaa ja tyylien kerroksellisuutta. Helppo kiinnittää
kattokoukkuun ja kytkeä valaisinpistotulpalla.

K:35cm H/L:30cm E27 Max. 40W IP20

K48917-1LV

6430062565386

Colette riippuvalaisin
Upea rottinkinen valaisin joka tuo niin kotiin kuin julkitilaan
pehmeää raikasta luonnonläheistä tunnelmaa.

K: 35 cm H: 30 cm E27 Max. 40W IP20

K40817-1LV

6430062563610

Isa nipistinvalaisin Musta
Upea mustan ja puunvärinen nipistinvalaisin. Koska
nipistinvalaisinta ei tarvitse kiinnittää, on helppoa löytää sopiva
paikka ja siirtää paikasta toiseen aina tarpeen vaatiessa. Nivelöity
kupu mahdollistaa valon tehokkaan suuntamisen.

K:15cm H/L:16cm E14 Max. 5W IP20

N49210-1MU

6430062565416

Isa nipistinvalaisin Valkoinen
Upea valkoisen ja puunvärinen nipistinvalaisin. Koska
nipistinvalaisinta ei tarvitse kiinnittää, on helppoa löytää sopiva
paikka ja siirtää paikasta toiseen aina tarpeen vaatiessa. Nivelöity
kupu mahdollistaa valon tehokkaan suuntamisen.

K:15cm H/L:15cm E14 Max. 5W IP20

N49210-1VA

6430062565423

Granada pöytävalaisin luonnonvärinen/Musta
Luonnonläheiseen sisustukseen, ainutlaatuinen mutta
muodoltaan klassinen helposti sijoitettava pöytävalaisin.
Pöytävalaisimen musta varjostin ja pohja antavat upean
kontrastin rottinkijalalle.

K:52 cm H/L:33 cm 1 X E27 Max. 40W
IP20

4002270-5507

7391741022707

K:45 cm H/L:36 cm 1 X E27 Max. 40W
IP20

4201570-5507

7391741015709

Granadalle on helppo löytää sopiva paikka sopien esimerkiksi
yöpöydälle tai luo vaikkapa kaunis kokoinaisuus Granadapöytävalaisimen, kasvien ja koriste-esineiden kanssa senkille.

Granada riippuvalaisin luonnonvärinen
Luonnonläheiseen sisustukseen, kaunis rottinkiriippuvalaisin.
Valaisimen musta runko luo upean kontrastin
rottinkivarjostimelle.
Valaisimen korkeus on 45 cm ja halkaisija 36 cm. Virtajohto
kytkimen pituus 120 cm.
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Luz pöytävalaisin Luonnonvaalea
3-jalkainen siro rottinkinen pöytävalaisin pyöreällä varjostimella.
Kokonsa ansiosta valaisimelle on helppo löytää paikka eteisen tai
olohuoneen sivupöydältä taikka makauuhuoneen yöpöydältä.
Valo siroaa varjostimen lävitse luoden tilaan lämmintä
tunnelmavaloa. Valaisimen korkeus on 32cm ja halkaisija 15cm.

K:32cm H/L:15cm E14 Max. 15W IP20

P50517-1LV

6430062565614

Lucena riippuvalaisin luonnonvärinen
Helposti sijoitettava käsintehty juuttinarusta valmistettu Lucena
riippuvalaisin tuo lämmintä bohotyyliä sisustukseen. Lucena
valaisimet toimivat hyvin yksittäisinä tai useamman valaisimen
ryhmänä, jolloin niistä saa rakennettua näyttävän kokonaisuuden.
Suosittelemme valaisimeen lämminsävyistä E27-kantaista G95
lamppua.

K: 35 cm H: 34 cm E27 Max. 40W IP20

4201760-5507

7391741017635

Lucena riippuvalaisin musta
Helposti sijoitettava käsin meriruohosta valmistettu Lucena
riippuvalaisin tuo lämmintä bohotyyliä sisustukseen. Lucena
valaisimet toimivat hyvin yksittäisinä tai useamman valaisimen
ryhmänä, jolloin niistä saa rakennettua näyttävän kokonaisuuden.
Suosittelemme valaisimeen lämminsävyistä E27-kantaista G95
lamppua.

K: 35 cm H: 34 cm E27 Max. 40W IP20

4201760-4000

7391741017642

Renee riippuvalaisin Luonnonvaalea
Näyttävä rottinkinen riippuvalaisin luomaan lämmintä tunnelmaa.
Varjostimen rottinki on muotoiltu aaltomaisesti, mikä luo korostaa
luonnollista tyyliä ja kiinnittää huomion. Valaisin sopii upeaksi
yleisvalaisimeksi erityylisiin tiloihin. Suosittelemme valaisimeen
normaalia suurempaa E27-kantaista LED-lamppua. Helppo
kiinnittää kattokoukkuun ja kytkeä valaisinpistotulpalla. Korkeus
45 cm ja halkaisija keskeltä 40 cm.

K:45cm H/L:40cm E27 Max. 40W IP20

K50417-1LV

6430062565607

Sadie pöytävalaisin puu/valkoinen
Kevyt ja rento pöytävalaisin rottingista, joka tuo tilaan
luonnonläheistä tunnelmaa.

K:42 cm H/L: 23 cm E27 Max. 40W

P44517-1LV

6430062564501

Sadie riippuvalaisin Luonnonvärinen
Kevyt ja rento riippuvalaisin bamburottingista, joka tuo tilaan
luonnonläheistä tunnelmaa.

K:36 cm H:41 cm E27 Max. 42W IP20

K32617-1L

6430062562101
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Sadie XL riippuvalaisin Luonnonvaalea
Rottinkinen Sadie riippuvalaisin tuo rauhoittavaa luonnollista
tunnelmaa ja valoa tilaan. Sadie XL on halkaisijaltaan 50 cm,
sopien näin myös suurempiin tiloihin. Sadie XL sopii esimerkiksi
makauuhuoneisiin tai vaikkapa ruokapöydän yläpuolelle.

K:40cm H/L:50cm E27 Max. 40W IP20

K32617XL-1LV

6430062565669

Suzette riippuvalaisin luonnonvaalea
Suzette-riippuvalaisimen kaksi limittäistä rottinkikupua luovat
mielekiintoisen riippuvalaisimen lisäten tilan lunnonläheisyyttä ja
lämpimyyttä. Suurin osa valosta suuntautuu alas, mutta osa
valosta säteilee kauniisti myös rottinkirimojen välistä.

K:31 cm H/L:40 cm E27 Max. 40W IP20

K43817-1LV

6430062564396

Seagrass lattiavalaisin Luonnonvärinen
Seagrass -lattiavalaisin on uusin lisäys suosittuun Seagrass tuoteperheeseen! Suositut riippuvalaisimet ovat saaneet nyt
kaverikseen tyylikkäät lattiavalaisimet. Aivan kuten
riippuvalaisimet, myös Seagrass -lattiavalaisimet ovat käsintehtyjä.
Musta on valmistettu värjätystä juutista, luonnonvärinen
puolestaan meriruohosta.

K:120cm H/L:38cm 2 x E27 Max. 40W
IP20

4100870-5507

7391741008756

Seagrass lattiavalaisin Musta
Seagrass -lattiavalaisin on uusin lisäys suosittuun Seagrass tuoteperheeseen! Suositut riippuvalaisimet ovat saaneet nyt
kaverikseen tyylikkäät lattiavalaisimet. Aivan kuten
riippuvalaisimet, myös Seagrass -lattiavalaisimet ovat käsintehtyjä.
Musta on valmistettu värjätystä juutista, luonnonvärinen
puolestaan meriruohosta.

K:120cm H/L:38cm E27 Max. 40W IP20

4100870-4000

7391741008749

Seagrass riippuvalaisin luonnonvärinen
Kevytrakenteinen riippuvalaisin. Meriruohosta valmistettu
riippuvalaisin antaa sisustukseen luonnonmukaista tyyliä.

K:55 cm H/L:48 cm E27 Max. 60W IP20

4200010-5507

7391741000125

Seagrass riippuvalaisin musta
Käsintehty kevytrakenteinen juuttinarusta valmistettu Seagrass
tuo lämminhenkistä bohotyyliä sisustukseen. Valaisin sopii upeasti
esimerkiksi ruokapöydän ylle tai olohuoneeseen sekä yksinään
että useamman valaisimen yhdistelmänä. Suosittelemme
valaisimeen lämminsävyistä E27-kantaista G95 lamppua

K: 55 cm H: 49 cm E27 Max. 60W IP20

4200010-4000

7391741000187
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Vega lattiavalaisin pähkinä/valkoinen
Lattiavalaisin Vega on upea lattiavalaisin, jossa yhdistyy aidot
puujalat pellavavarjostimeen. Puujalat luovat pehmeälle pyöreälle
pellavavarjostimelle upean kontrastin ja varmistavat suuren
valaisimen tukevuuden.

K: 160 cm H: 45 cm E27 Max. 60W IP20

4100020-6003

7391741278074

Vega lattiavalaisin tammi/valkoinen
Lattiavalaisin Vega on upea lattiavalaisin, jossa yhdistyy aidot
puujalat pellavavarjostimeen. Puujalat luovat pehmeälle pyöreälle
pellavavarjostimelle upean kontrastin ja varmistavat suuren
valaisimen tukevuuden.

K: 160 cm H: 45 cm E27 Max. 60W IP20

4100020-6002

7391741278050

Diego pöytävalaisin ruskea
Näyttävä rottinkivalaisin tuo boheemia luonnonläheistä tyyliä sekä
lämmintä tunnelmavaloa. Valo säteilee lämpimästi
rottinkivarjostimen lävitse. Diego pöytävalaisin on 35 cm korkea ja
halkaisijaltaan 25 cm. Helposti sijoitettava pöytävalaisin sopii
moneen eri paikkaan niin ikään televisiotasolle tunnelmaa
tuomaan että yöpöydälle lukuvaloksi. Kahden metrin virtapiuhan
ansiosta valaisimelle on helppo löytää sopiva paikka.

K:35 cm H/L:25 cm 1 X E27 Max. 40W
IP20

4002260-5500

7391741022615

Diego lattiavalaisin ruskea
Käsintehty rottinkilattiavalaisin, jonka onteloista valo säteilee
kaunista lämmintä valoa. Valaisimen muoto muistuttaa lyhtyä
sopien luomaan boheemia luonnonläheistä tunnelmaa. Valaisinta
on helppo kantaa pehmeästä kahvasta ja siirrellä pitkän 2,5 metrin
virtajohdon ansiosta. Yksinkertainen ja uniikki helposti sijoitettava
valaisin on kaunis katseenvangitsija sekä lämmin tunnelmanluoja.

K:65 cm H/L:35 cm 1 X E27 Max. 60W
IP20

4100780-5500

7391741007841

Diego riippuvalaisin ruskea
Uniikki käsinvalmistettu boheemi Diego-riippuvalaisimen pyöreä
muoto ja kevytilmeinen rottinki materiaali luovat helposti
sijoitettavan riippuvalaisimen, joka sopii makuuhuoneeseen,
ruokapöydän yläpuolelle että olohuoneeseen tuomaan
luonnonläheistä tyyliä niin maaseudulle kuin kaupunkikoteihin.
Valaisimen korkeus on 26 cm ja halkaisija 48 cm. Luo upea
kokonaisuus Diego-tuoteperheellä.

K:26 cm H/L:48 cm 1 X E27 Max. 40W
IP20

4201540-5500

7391741015402

Cono riippuvalaisin
Moderni eukalyptuspuinen riippuvalaisin. Jokainen valaisin on
uniikki ainutlaatuinen käsintehty yksilö. Upea valaisin tilaan, johon
halutaan luonnomukainen tyyli.

K: 44 cm H: 38 cm E27 Max. 40W IP20

4201300-5507

7391741013002
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Colby pöytävalaisin kulta
Kullanvärisen Colby pöytävalaisimen yksinkertainen muotoilu
antaa valolle tilaa luoda näyttävän visuaalisen efektin, joka syntyy
kun valo säteilee perforoidun varjostimen lävitse. Upea
pöytävalaisin esimerkiksi kotiin tai julkiseentilaan tuomaan
kaunista lisävaloa.

K: 26 cm E27 Max. 40W IP20

4001780-6501

7391741017819

Colby pöytävalaisin musta
Colby pöytävalaisimen yksinkertainen muotoilu antaa valolle tilaa
luoda näyttävän visuaalisen efektin, joka syntyy kun valo säteilee
perforoidun varjostimen lävitse. Upea pöytävalaisin esimerkiksi
kotiin tai julkiseentilaan tuomaan kaunista lisävaloa.

K: 26 cm E27 Max. 40W IP20

4001780-4007

7391741178008

Colby pöytävalaisin valkoinen
Colby pöytävalaisimen yksinkertainen muotoilu antaa valolle tilaa
luoda näyttävän visuaalisen efektin, joka syntyy kun valo säteilee
perforoidun varjostimen lävitse. Upea pöytävalaisin esimerkiksi
kotiin tai julkiseentilaan tuomaan kaunista lisävaloa.

K: 26 cm E27 Max. 40W IP20

4001780-5007

7391741017802

Colby seinävalaisin kullanvärinen
Pyöreä metallinen Colby seinävalaisin luo tilaan näyttävän
valoefektin, kun valo siroaa upeasti pyöreän perforoidun
metallivarjostimen lävitse sekä valaisimen ympärille. Upea valaisin
tuomaan tunnelmavaloa ruoka-, olo- tai makuuhuoneeseen. Katso
myös Colby sarjan pöytävalaisimet, joista saat luotua näyttävän
kokonaisuuden.

H: 70 cm 4 x E14 Max. 40W IP20

4300170-6501

7391741001832

Colby seinävalaisin musta
Pyöreä metallinen Colby seinävalaisin luo tilaan näyttävän
valoefektin, kun valo siroaa upeasti pyöreän perforoidun
metallivarjostimen lävitse sekä valaisimen ympärille. Upea valaisin
tuomaan tunnelmavaloa ruoka-, olo- tai makuuhuoneeseen. Katso
myös Colby sarjan pöytävalaisimet, joista saat luotua näyttävän
kokonaisuuden.

H: 71 cm 4 x E14 Max. 40W IP20

4300170-4007

7391741001771

Colby seinävalaisin valkoinen
Pyöreä metallinen Colby seinävalaisin luo tilaan näyttävän
valoefektin, kun valo siroaa upeasti pyöreän perforoidun
metallivarjostimen lävitse sekä valaisimen ympärille. Upea valaisin
tuomaan tunnelmavaloa ruoka-, olo- tai makuuhuoneeseen. Katso
myös Colby sarjan katto- ja pöytävalaisimet, joista saat luotua
näyttävän kokonaisuuden.

H: 70 cm 4 x E14 Max. 40W IP20

4300170-5007

7391741001887
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Colby XL pöytävalaisin Kulta
Colby XL pöytävalaisimet laajentavat suosittua Colbytuoteperhettä. Valaisin koostuu yksinkertaisesta
lieriönmuotoisesta metallijalustasta jonka yläpuolella on suuri
pyöreä rei'itetty levy, josta valo siroaa kauniisti hehkuen. Colby pöytävalaisimen ainutlaatuinen muotoilu on kaunis sekä edestä
että takaa, joten voit päättää kumpaa puolta haluat ihailla.

K:50cm H/L:38cm E27 Max. 5W IP20

4002410-6501

7391741024121

Colby XL pöytävalaisin Musta
Colby XL pöytävalaisimet laajentavat suosittua Colbytuoteperhettä. Valaisin koostuu yksinkertaisesta
lieriönmuotoisesta metallijalustasta jonka yläpuolella on suuri
pyöreä rei'itetty levy, josta valo siroaa kauniisti hehkuen. Colby pöytävalaisimen ainutlaatuinen muotoilu on kaunis sekä edestä
että takaa, joten voit päättää kumpaa puolta haluat ihailla.

K:50cm H/L:38cm E27 Max. 5W IP20

4002410-4007

7391741024107

Colby XL pöytävalaisin Valkoinen
Colby XL pöytävalaisimet laajentavat suosittua Colbytuoteperhettä. Valaisin koostuu yksinkertaisesta
lieriönmuotoisesta metallijalustasta jonka yläpuolella on suuri
pyöreä rei'itetty levy, josta valo siroaa kauniisti hehkuen. Colby pöytävalaisimen ainutlaatuinen muotoilu on kaunis sekä edestä
että takaa, joten voit päättää kumpaa puolta haluat ihailla.

K:50cm H/L:38cm E27 Max. 5W IP20

4002410-5007

7391741024114

Daisy lattiavalaisin kulta
Näyttävä Daisy valaisinsarjan lattiavalaisin tuo tilaan nykyaikaista
tyyliä sekä ripauksen romantiikkaa.

K: 160cm L/H: 50cm 1 X E27 Max.
5W IP20

4100910-6503

7391741019707

K: 50cm L/H: 30cm 1 X E27 Max.
5W IP20

4002460-6503

7391741024602

K: 40cm L/H: 60cm 1 X E27 Max.
5W IP20

4201970-6503

7391741009104

Varjostimen palmunlehtiä muistuttava muotoilu vie ajatuksen
rentoihin lomatunnelmiin. Valaisimeen suositellaan lämmintä
suurta kirkaslasista lamppua, joka korostaa valaisimen muotoilua
sekä säteilee lämmintä tunnelmaa.

Daisy pöytävalaisin kulta
Näyttävä Daisy valaisinsarjan pöytävalaisin tuo tilaan nykyaikaista
tyyliä sekä ripauksen romantiikkaa.
Varjostimen palmunlehtiä muistuttava muotoilu vie ajatuksen
rentoihin lomatunnelmiin. Valaisimeen suositellaan lämmintä
suurta kirkaslasista lamppua, joka korostaa valaisimen muotoilua
sekä säteilee lämmintä tunnelmaa.

Daisy riippuvalaisin kulta Näyttävä Daisy valaisinsarjan
riippuvalaisin tuo tilaan nykyaikaista tyyliä sekä ripauksen
romantiikkaa.
Varjostimen palmunlehtiä muistuttava muotoilu vie ajatuksen
rentoihin lomatunnelmiin. Valaisimeen suositellaan lämmintä
suurta kirkaslasista lamppua, joka korostaa valaisimen muotoilua
sekä säteilee lämmintä tunnelmaa.
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Demi 1 riippuvalaisin Mattamusta
Upea verkkoriippuvalaisin on helppo sijoittaa erilaisiin tiloihin ja
tyyleihin. Polttimovalinnalla voidaan vaikuttaa monipuolisesti
valaisimen tyyliin ja käyttötarkoitukseen. Valaisin muuntuu
kauniista tunnelmavalaisimesta kirkkaaksi yleisvalaisimeksi. sopii
upeasti sekä koteihin että julkisiin tiloihin, kuten esimerkiksi
ravintoloihin ja kahviloihin.

K:43 cm H:30 cm E27 Max. 40W IP20

K40418-1MU

6430062563566

Demi 2 riippuvalaisin Mattamusta
Upea verkkoriippuvalaisin on helppo sijoittaa erilaisiin tiloihin ja
tyyleihin. Polttimovalinnalla voidaan vaikuttaa monipuolisesti
valaisimen tyyliin ja käyttötarkoitukseen. Valaisin muuntuu
kauniista tunnelmavalaisimesta kirkkaaksi yleisvalaisimeksi. sopii
upeasti sekä koteihin että julkisiin tiloihin, kuten esimerkiksi
ravintoloihin ja kahviloihin.

K:43 cm H/L:30 cm E27 Max. 40W IP20

K40518-1MU

6430062563573

Demi 3 riippuvalaisin Mattamusta
Upea verkkoriippuvalaisin on helppo sijoittaa erilaisiin tiloihin ja
tyyleihin. Polttimovalinnalla voidaan vaikuttaa monipuolisesti
valaisimen tyyliin ja käyttötarkoitukseen. Valaisin muuntuu
kauniista tunnelmavalaisimesta kirkkaaksi yleisvalaisimeksi. sopii
upeasti sekä koteihin että julkisiin tiloihin, kuten esimerkiksi
ravintoloihin ja kahviloihin.

K:43 cm H/L:30 cm E27 Max. 40W IP20

K40618-1MU

6430062563580

Alaia riippuvalaisin Musta
Alaia-riippuvalaisin on helposti sijoitettava metallinen heksakoninmuotoinen riippuvalaisin, josta valo siroaa kauniisti
metallilankojen lävitse luoden tunnelmallisen valaistukseen.
Metallilangat tuovat pehmeyttä ja elävöittävät muuten
ykisnkertaisen valaisimen. Valaisimen luoman tunnelman voi
viimeistellä näyttävällä lampulla. Valaisin sopii upeasti esimerkiksi
makuuhuoneisiin.

K:32cm H/L:30cm E27 Max. 40W IP20

K50817-1MU

6430062565676

Charlize riippuvalaisin
Charlize on helposti sijoitettava moderni metallinen riippuvalaisin,
josta valo siroaa kauniisti metallilankojen lävitse tilaan luoden
tunnelmallisen valaistuksen. Metallilangat tuovat pehmeyttä ja
elävöittävät muuten ykisnkertaisen valaisimen. Viimeitele valaisin
näyttävällä lampulla. Suosittelemme vähintään G80-kokoista
lamppua.

K: 36 cm H: 27 cm E27 Max. 40W IP20

K46517-1MU

6430062564891

Mae riippuvalaisin Musta
Ajaton pyöreä metallinen riippuvalaisin on helppo sijoittaa
erilaisiin tiloihin ja tyyleihin. Polttimovalinnalla voidaan vaikuttaa
monipuolisesti valaisimen tyyliin ja käyttötarkoitukseen.
Valaisin muuntuu kauniista tunnelmavalaisimesta kirkkaaksi
yleisvalaisimeksi. sopii upeasti sekä koteihin että julkisiin tiloihin,
kuten esimerkiksi ravintoloihin ja kahviloihin. Valaisimen korkeus
on 28cm ja halkaisija 35cm. Valaisin on helppo kytkeä
valaisinpistotulpalla ja ripustaa kattokoukkuun.

K:28cm H/L:35cm E27 Max. 40W IP20

K50217-1MU

6430062565577
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Penny riippuvalaisin Musta
Upea verkkoriippuvalaisin on helppo sijoittaa erilaisiin tiloihin ja
tyyleihin. Polttimovalinnalla voidaan vaikuttaa monipuolisesti
valaisimen tyyliin ja käyttötarkoitukseen.
Valaisin muuntuu kauniista tunnelmavalaisimesta kirkkaaksi
yleisvalaisimeksi. sopii upeasti sekä koteihin että julkisiin tiloihin,
kuten esimerkiksi ravintoloihin ja kahviloihin.
Valaisin on helppo kytkeä valaisinpistotulpalla ja ripustaa
kattokoukkuun.

K:50cm H/L:48cm E27 Max. 40W IP20

K50117-1MU

6430062565560

Valerie riippuvalaisin
Näyttävä mattamusta riippuvalaisin nahkasomistein huokuu
maalaishenkeä. Valerie sopii sekä makuu- tai olohuoneseen että
myös ruokapöydän ylle.

K: 20 cm H: 40 cm E27 Max. 40W IP20

K38817-1MU

6430062563030

Venla riippuvalaisin Musta
Ajaton metallinen verkkoriippuvalaisin on helppo sijoittaa
erilaisiin tiloihin ja tyyleihin. Polttimovalinnalla voidaan vaikuttaa
monipuolisesti valaisimen tyyliin ja käyttötarkoitukseen.
Valaisin muuntuu kauniista tunnelmavalaisimesta kirkkaaksi
yleisvalaisimeksi. sopii upeasti sekä koteihin että julkisiin tiloihin,
kuten esimerkiksi ravintoloihin ja kahviloihin.

K:36cm H/L:30cm E27 Max. 40W IP20

K48417-1MU

6430062565324

Sacha riippuvalaisin musta
Upea Sacha riippuvalaisin on helppo sijoittaa erilaisiin tiloihin ja
tyyleihin. Polttimovalinnalla voidaan vaikuttaa monipuolisesti
valaisimen tyyliin ja käyttötarkoitukseen Valaisin muuntuu
kauniista tunnelmavalaisimesta kirkkaaksi yleisvalaisimeksi. Sacha
sopii upeasti niin koteihin kuin julkisiin tiloihin, esimerkiksi
ravintoloihin ja kahviloihin.

K:37,5 cm H:45 cm E27 Max. 40W IP20

K40717-1MU

6430062563603

Sacha riippuvalaisin valkoinen
Upea Sacha riippuvalaisin on helppo sijoittaa erilaisiin tiloihin ja
tyyleihin. Polttimovalinnalla voidaan vaikuttaa monipuolisesti
valaisimen tyyliin ja käyttötarkoitukseen Valaisin muuntuu
kauniista tunnelmavalaisimesta kirkkaaksi yleisvalaisimeksi. Sacha
sopii upeasti niin koteihin kuin julkisiin tiloihin, esimerkiksi
ravintoloihin ja kahviloihin.

K:37,5 cm H:45 cm E27 Max. 40W IP20

K40717-1MU

6430062564808

Paola riippuvalaisin
Trendikäs ja selkeälinjainen Louis-riippuvalaisin on valmistettu
metallista. Hiekanharmaa valaisin sopii loistavasti industrialtyyliseen sisustukseen, tilaan kuin tilaan. Helppo koukkukiinnitys,
valaisinpistotulppa sisältyy tuotteeseen. E27 / 60W.

K: 41 cm H: 32 cm E27 Max. 60W IP20

K24018-1M

6430062560299
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Molly riippuvalaisin
Metallinen Molly riippuvalaisin on tyylikäs mattavalkoinen valaisin.
Valo heijastuu kauniisti metallisen verkkokuvun lävitse. Sopii
useaan eri sisustustyyliin. Helppo koukkukiinitys,
valaisinpistotulppa sisältyy tuotteeseen. E27 / 60W.

K: 25 cm H: 30 cm E27 Max. 60W IP20

K1906-1V

6430012958923

Hayden lattiavalaisin kullanvärinen
Moderni ja tyylikäs Hayden-lattiavalaisin laajentaa menestynyttä
Hayden-valaisinsarjaa. Kevytilmeinen kolmijalkainen valaisin
koostuu huomiota herättävästä käsinmuotoilusta metalliverkosta
ja 300 himmennettävästä LED:istä, jotka luovat upean ja
monipuolisen valon tilanteen ja tarpeen mukaan. Korkeudeltaan
Hayden-lattiavalaisin on 160 cm. Valaisin on himmennettävävissa
johtoon asennetusta himmentimestä. 3,5 metrin virtajohdon
ansiosta saat valaisimen sijoitettua helposti sopivaan paikkaan.

K:160 cm H/L:57 cm LED 15W IP20

4100820-6501

7391741008237

Hayden lattiavalaisin musta
Moderni ja tyylikäs Hayden-lattiavalaisin laajentaa menestynyttä
Hayden-valaisinsarjaa. Kevytilmeinen kolmijalkainen valaisin
koostuu huomiota herättävästä käsinmuotoilusta metalliverkosta
ja 300 himmennettävästä LED:istä, jotka luovat upean ja
monipuolisen valon tilanteen ja tarpeen mukaan. Korkeudeltaan
Hayden-lattiavalaisin on 160 cm. Valaisin on himmennettävävissa
johtoon asennetusta himmentimestä. 3,5 metrin virtajohdosta.

K:160cm H/L:57cm LED 15W IP20

4100820-4002

7391741008220

Hayden 115 riippuvalaisin musta
Hayden-kattovalaisin on kuin musta kelluva pilvi, jossa on pieniä
LED-valonlähteitä. Pienet valonlähteet luovat lumoavan
tunnelman. Varma katseenvangitsija!

K:37cm H/L:115cm LED Max. 20W IP20

4201260-4002

7391741012616

Hayden 115 riippuvalaisin
Hayden-kattovalaisin on kuin kullanvärinen kelluva pilvi, jossa
pieniä LED-valonlähteitä. Pienet valonlähteet luovat lumoavan
tunnelman. Varma katseenvangitsija!

K: 37 cm L: 115 cm LED Max. 20W IP20

4201260-6501

7391741012609

Hayden 75 riippuvalaisin musta
Hayden-kattovalaisin on kuin kelluva pilvi, jossa pieniä LEDvalonlähteitä. Pienet valonlähteet luovat lumoavan tunnelman.
Varma katseenvangitsija!

K:27cm H/L:76cm LED Max. 15W IP20

4201250-4002

7391741012517
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Hayden 75 riippuvalaisin
Hayden-kattovalaisin on kuin kullanvärinen kelluva pilvi, jossa
pieniä LED-valonlähteitä. Pienet valonlähteet luovat lumoavan
tunnelman. Varma katseenvangitsija!

K: 27 cm L: 76 cm LED Max. 15W IP20

4201250-6501

7391741012500

Hayden riippuvalaisin kullanvärinen
Moderni Hayden riippuvalaisin koostuu käsinmuotoiltusta
metalliverkosta, joka on kuin kelluva pilvi, mikä säteilee valoa
pienistä himmennettävistä LEDeistä, jotka on asennettu ympäri
verkkoa. Katseenvangitseva Hayden-riippuvalaisin sopii upeasti
esimerkiksi ruokapöydän ylle tai olohuoneeseen. Valaisimessa on
vakiona 140 cm virtajohto, jonka pituutta voidaan säätää.
Valaisimen halkaisija on 60 cm.

K:60 cm H/L:60 cm LED 20W IP20

4201500-6501

7391741015013

Hayden riippuvalaisin musta
Moderni Hayden riippuvalaisin koostuu käsinmuotoiltusta
metalliverkosta, joka on kuin kelluva pilvi, mikä säteilee valoa
pienistä himmennettävistä LEDeistä, jotka on asennettu ympäri
verkkoa. Katseenvangitseva Hayden-riippuvalaisin sopii upeasti
esimerkiksi ruokapöydän ylle tai olohuoneeseen. Valaisimessa on
vakiona 140 cm virtajohto, jonka pituutta voidaan säätää.

K:60cm H/L:60cm LED 20W IP20

4201500-4002

7391741015006

Hayden seinävalaisin kullanvärinen
Ainutlaatuinen ja trendikäs Hayden seinävalaisin koostuu
käsinmuotoilusta metalliverkosta ja ympäri verkkoa kiinnitetyistä
300 pienestä LED-lampusta, jotka yhdessä valaisimen materiaalin
ja muodon kanssa luovat taianomaisen katseenvangisijan ja
kauniin hehkun.

K:70 cm H/L:70 cm S:5 cm LED 20W IP20

4300460-6501

7391741004734

Hayden seinävalaisin musta
Ainutlaatuinen Hayden seinävalaisin koostuu käsinmuotoilusta
metalliverkosta ja ympäri verkkoa kiinnitetyistä 300 pienestä LEDlampusta, jotka yhdessä valaisimen materiaalin ja muodon kanssa
luovat taianomaisen katseenvangisijan ja kauniin hehkun.
Valaisin on himmennettävissä johtoon asennetusta
himmentimestä, joten saat säädettyä valon määrän tilanteen
mukaan.

K:70cm H/L:70cm LED 20W IP20

4300460-4002

7391741004727

Hermine lattiavalaisin
Hermine on mattamessingin värinen, metallinen lattiavalaisin.
Valonlähteen ympärille on muotoiltu kaksi sylinterin muotoista
varjostinta, joiden kukkakuvioitujen varjostimien läpi valo luo
tilaan rauhallisen tunnelman.

K: 157 cm H: 35 cm E27 Max. 60W IP20

4100180-6519

7391741001801

Valaisin on himmennettävissä johtoon asennetusta
himmentimestä, joten saat säädettyä valon määrän tilanteen
mukaan sopivaksi.
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Hermine pöytävalaisin
Hermine on mattamessingin värinen, elegantti pöytävalaisin. Valo
heijastuu kauniisti sylinterinmuotoisen kukkakuvioidun
varjostimen läpi luoden rauhallisen tunnelman huoneeseen.

K: 28 cm H: 14 cm E14 Max. 40W IP20

4000500-6519

7391741005069

Hermine riippuvalaisin
Hermine on mattamessingin värinen, metallinen riippuvalaisin.
Valonlähteen ympärille on muotoiltu kaksi sylinterin muotoista
varjostinta, joiden kukkakuvioitujen varjostimien läpi valo luo
tilaan rauhallisen tunnelman.

K: 28 cm H: 35 cm E27 Max. 60W IP20

4200400-6519

7391741004017

Hermine seinävalaisin
Hermine on mattamessingin värinen, elegantti seinävalaisin. Valo
heijastuu kauniisti kukkakuvioidun varjostimen läpi luoden
rauhallisen tunnelman huoneeseen.

K: 21 cm L: 28 cm E14 Max. 40W IP20

4300100-6519

7391741001047

K49017-5ME

6430062565393

4002160-6500

7391741021601

Lo 5-os plafondi Harjattu messinki
K:35cm H/L:47cm 5 X E14 Max. 25W IP20
Näyttävä 5-osainen kattoplafondi-kattokruunu
antiikkimessinginvärissä. Valaisin luo kauniin yleisvalon.
Valaisimeen suositellaan kynttilälamppuja. Helppo ripustaa
kattokoukkuun ja kytkeä valaisinpistotulpalla. Katosta vain 35cm.
Halkaisija 47cm.

Mesh pöytävalaisin
Siro Mesh-pöytävalaisin on helppo sijoittaa siron kokonsa ansiosta
hehkumaan kodikasta tunnelmaa. Mesh-tuoteperheeseen kuuluu
myös lattia-, seinä- ja riippuvalaisimet.
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K: 55 cm H: 16 cm E27 Max. 40W IP20

Maya pöytävalaisin antiikkimessinki
Antiikkimessingin värinen Maya on sievä pöytävalaisin, jossa on
kauniita metallisia kukkakuvioita sekä kirkkaita akryyliprismoja.
Valaisimessa on 1,8m johto välikytkimellä. Upea valaisin tuomaan
kaunista tunnelmavaloa.

K: 23,5 cm H: 11 cm E14 Max. 40W IP20

P21617-1A

6430062561661

Maya pöytävalaisin tinanvärinen
Tinanvärinen Maya on sievä pöytävalaisin, jossa on kauniita
metallisia kukkakuvioita sekä kirkkaita akryyliprismoja.
Valaisimessa on 1,8m johto välikytkimellä. Upea valaisin tuomaan
kaunista tunnelmavaloa.

K: 23,5 cm H: 11 cm E14 Max. 40W IP20

P21617-1T

6430062560152

Maya riippuvalaisin antiikkimessinki
Antiikkimessingin värisessä Maya-riippuvalaisimessa on kauniita
metallisia kukkakuvioita sekä kirkkaita akryyliprismoja. Sievä
valaisin luo kaunista valoa ympärilleen. Helppo asentaa
koukkukiinnitykseen ja kytkeä valaisinpistotulpalla
kattopistokkeeseen.

K: 20 cm H: 17 cm E27 Max. 60W IP20

K21617-1A

6430012959760

Maya riippuvalaisin tinanvärinen
Tinanvärisessä Maya-riippuvalaisimessa on kauniita metallisia
kukkakuvioita sekä kirkkaita akryyliprismoja. Sievä valaisin luo
kaunista valoa ympärilleen. Helppo asentaa koukkukiinnitykseen ja
kytkeä valaisinpistotulpalla kattopistokkeeseen.

K: 20 cm H: 17 cm E27 Max. 60W IP20

K21617-1HO

6430012959753

K21717-1A

6430012959784

Naomi riippuvalaisin antiikkimessinki
K: 22,5 cm H: 29,5 cm E27 Max. 60W IP20
Antiikkimessingin värinen, kaunis, kerroksellinen Naomi
riippuvalaisin. Materiaalina metalli, jossa kirkkaita akryyliprismoja.
Helppo asentaa koukkukiinnityksellä, myös valaisinpistotulppa
sisältyy tuotteeseen.
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Naomi riippuvalaisin hopea
K: 22,5 cm H: 29,5 cm E27 Max. 60W IP20
Kirkkaan hopean värinen, kaunis, kerroksellinen Naomi
riippuvalaisin. Materiaalina metalli, jossa kirkkaita akryyliprismoja.
Helppo asentaa koukkukiinnityksellä, myös valaisinpistotulppa
sisältyy tuotteeseen.

K21717-1HO

6430012959777

Naomi riippuvalaisin messinki
K: 22,5 cm H: 29,5 cm E27 Max. 60W IP20
Kirkkaan messingin värinen, kaunis, kerroksellinen Naomi
riippuvalaisin. Materiaalina metalli, jossa kirkkaita akryyliprismoja.
Helppo asentaa koukkukiinnityksellä, myös valaisinpistotulppa
sisältyy tuotteeseen.

K21717-1ME

6430012959791

Planet 50 riippuvalaisin musta/kulta
K: 50 cm H: 50 cm 4 x E14 Max. 30W IP20
Musta Planet 50 on upea kattovalaisin, joka antaa huoneelle
paljon ilmettä. Kuten nimestä saattaa päätellä, valaisin muistuttaa
planeettaa, mutta valaisimen voi hahmottaa sekä yhtenä
planeettana että aurinkokuntana, joka muodostuu useista
planeetoista. Valo kimpoilee näyttävästi "planeetoista" luoden
hienon efektin tilaan.

4200350-4007

7391741003515

2828990-4007

7391741289957

4300250-4007

7391741002556

P23417-1CU

6430062560183

Planet 66 riippuvalaisin
Mattamustan ja kullan värinen Planet 66 on upea kattovalaisin,
joka antaa huoneelle paljon ilmettä. Kuten nimestä saattaa
päätellä, valaisin muistuttaa planeettaa, mutta valaisimen voi
hahmottaa sekä yhtenä planeettana että aurinkokuntana, joka
muodostuu useista planeetoista. Valo kimpoilee näyttävästi
"planeetoista" luoden hienon efektin tilaan.

H: 66 cm 6 x E14 Max. 25W IP20

Planet seinävalaisin
K: 50 cm H: 50 cm 2 x E14 Max. 40W IP20
Planet tuoteperheen uusin jäsen, kauan kaivattu Planetseinävalaisin on nyt saatavilla. Valo heijastuu kultaisen värisien
"planeettojen" sisäpinnoilta antaen muuten mustalle valaisimelle
kauniin kontrastin ja tilaan vaikuttavan valaistuksen.

Kim pöytävalaisin valkoinen marmori/kupari
Helposti sijoitettava tyylikäs pöytävalaisin, joka antaa kaunista
tunnelmavaloa huoneeseen. Klassinen jalka marmorista ja
metallista antaa suuren huomion kauniille lampulle. Kuvan
valonlähde hankittava erikseen.
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K: 10,5 cm H: 11,5 cm E27 Max. 60W IP20

Kim pöytävalaisin valkoinen marmori/messinki
Helposti sijoitettava tyylikäs pöytävalaisin, joka antaa kaunista
tunnelmavaloa huoneeseen. Klassinen jalka marmorista ja
metallista antaa suuren huomion kauniille lampulle. Kuvan
valonlähde hankittava erikseen.

K: 10,5 cm H: 11,5 cm E27 Max. 60W IP20

P23417-1ME

6430062560176

Fondi lattiavalaisin mattamusta/messinki
Moderni puhdaslinjainen lattiavalaisin. Messingin värinen kanta
antaa muuten hillityn mustalle rungolle kontrastia sekä ylevyyttä.
Valaisimen ilmeeseen voi vaikuttaa valitsemalla omaa silmää
miellyttävä poltin.

K: 150 cm H: 25 cm E27 Max. 40W IP20

4100370-4002

7391741003720

Fondi pöytävalaisin mattamusta/messinki
Moderni puhdaslinjainen pöytävalaisin. Messinkikanta antaa
muuten hillityn mustalle rungolle kontrastia sekä ylevyyttä.
Valaisimen ilmeeseen voi vaikuttaa valitsemalla omaan silmään
värisen ja muotoisen lampun. Valaisimen kanssa sopii hyvin
yhteen Fondi-tuoteperheen lattia- ja kattovalaisin.

K: 44,5 cm H: 18 cm E27 Max. 40W IP20

4000610-4002

7391741006134

Roy seinävalaisin musta
Upea seinävalaisin hyllyllä ja lataavalla USB-portilla. Pelkistetyn
muodon ansiosta valaisimeen sopii näyttävä LED-lamppu.
Runkokatkaisija tekee käytöstä helppoa. Valaisin sopii esimerkiksi
sägnyn viereen ja USB-portista lataat esimerkiksi puhelimen yön
aikana.

K: 15 cm L: 25 cm E27 Max. 10W IP20

S39810-1MU

6430062563252

Roy seinävalaisin valkoinen
Upea seinävalaisin hyllyllä ja lataavalla USB-portilla. Pelkistetyn
muodon ansiosta valaisimeen sopii näyttävä LED-lamppu.
Runkokatkaisija tekee käytöstä helppoa. Valaisin sopii esimerkiksi
sägnyn viereen ja USB-portista lataat esimerkiksi puhelimen yön
aikana.

K: 15 cm L: 25 cm E27 Max. 10W IP20

S39810-1VA

6430062563269

K45017-1KR

6430062564648

Rocco riippuvalaisin Kromattu
K:6,5 cm H/L:4,5 cm E27 Max. 40W, IP20
Yksinkertainen riippuvalaisin metallisella lampunpitimellä, johon
sopii E27-kantaiset lamput. Tätä yksinkertaisemmaksi valaisinta ei
voi tehdä. Luo näyttävä kokonaisuus kiinnittämällä esimerkiksi
useampia Rocco-valaisimia ruokapöydän yläpuolelle.
Koukkukiinnityksen ja valaisinpistotulpan ansiosta valaisimen
kiinnittää kattoon hetkessä. Huom. lamppu ostetaan erikseen.
Valaisimeen sopii Max. 40W E27-lamput.
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Rocco riippuvalaisin Kromattu
K:6,5 cm H/L:4,5 cm E27 Max. 40W, IP20
Yksinkertainen riippuvalaisin metallisella lampunpitimellä, johon
sopii E27-kantaiset lamput. Tätä yksinkertaisemmaksi valaisinta ei
voi tehdä. Luo näyttävä kokonaisuus kiinnittämällä esimerkiksi
useampia Rocco-valaisimia ruokapöydän yläpuolelle.
Koukkukiinnityksen ja valaisinpistotulpan ansiosta valaisimen
kiinnittää kattoon hetkessä. Huom. lamppu ostetaan erikseen.
Valaisimeen sopii Max. 40W E27-lamput.

K45017-1MU

6430062564631

Rocco riippuvalaisin Kromattu
K:6,5 cm H/L:4,5 cm E27 Max. 40W IP20
Yksinkertainen riippuvalaisin metallisella lampunpitimellä, johon
sopii E27-kantaiset lamput. Tätä yksinkertaisemmaksi valaisinta ei
voi tehdä. Luo näyttävä kokonaisuus kiinnittämällä esimerkiksi
useampia Rocco-valaisimia ruokapöydän yläpuolelle.
Koukkukiinnityksen ja valaisinpistotulpan ansiosta valaisimen
kiinnittää kattoon hetkessä. Huom. lamppu ostetaan erikseen.
Valaisimeen sopii Max. 40W E27-lamput.

K45017-1VA

6430062564624

Rocco riippuvalaisin Messinki
K:6,5 cm H/L:4,5 cm E27 Max. 40W, IP20
Yksinkertainen riippuvalaisin metallisella lampunpitimellä, johon
sopii E27-kantaiset lamput. Tätä yksinkertaisemmaksi valaisinta ei
voi tehdä. Luo näyttävä kokonaisuus kiinnittämällä esimerkiksi
useampia Rocco-valaisimia ruokapöydän yläpuolelle.
Koukkukiinnityksen ja valaisinpistotulpan ansiosta valaisimen
kiinnittää kattoon hetkessä. Huom. lamppu ostetaan erikseen.
Valaisimeen sopii Max. 40W E27-lamput.

K45017-1ME

6430062564617

Row 3-os kattospotti kromi
Katarina Dahlin suunnittelema tyylikäs 3-osainen designvalaisin.
Row on monipuolinen kattovalaisin, jota voi käyttää tunnelmayleis- tai kohdevalona polttimovalinnasta riippuen. Polttimot
hankitaan erikseen.

L: 60 cm 3 x E27 Max. 60W IP20

4200160-6510

7391741001634

Row 3-os kattospotti mattamusta
Katarina Dahlin suunnittelema tyylikäs 3-osainen designvalaisin.
Row on monipuolinen kattovalaisin, jota voi käyttää tunnelmayleis- tai kohdevalona polttimovalinnasta riippuen. Polttimot
hankitaan erikseen.

L: 60 cm 3 x E27 Max. 60W IP20

4200160-4002

7391741001788
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Row 3-os kattospotti messinginvärinen
Katarina Dahlin suunnittelema tyylikäs 3-osainen designvalaisin.
Row on monipuolinen kattovalaisin, jota voi käyttää tunnelmayleis- tai kohdevalona polttimovalinnasta riippuen. Polttimot
hankitaan erikseen.

L: 60 cm 3 x E27 Max. 60W IP20

4200160-6509

7391741001627

Row 3-os kattospotti valkoinen
Katarina Dahlin suunnittelema tyylikäs 3-osainen designvalaisin.
Row on monipuolinen kattovalaisin, jota voi käyttää tunnelmayleis- tai kohdevalona polttimovalinnasta riippuen. Polttimot
hankitaan erikseen.

L: 60 cm 3 x E27 Max. 60W IP20

4200160-5002

7391741001603

Quinn riippuvalaisin
Helposti sijoitettava siro riippuvalaisin yksinkerrtaisella elegantilla
muotoilullla. Mustan ja messinginvärinen valaisin tuo tyyliä ja
yleisvaloa sopien sekä yksityisiin että julkisiin tiloihin, kuten
ravintoloihin. Täydennä valaisin tilaan sopivalla ja mieluisalla
suurella näyttävälla filament-led lampulla.

K:12,5cm H/L:16cm IP20

4400370-4002

7391741003737

Quinn seinävalaisin lyhyt Tyylikkään mattamustan ja
messinginvärinen seinävalaisin seinää kohti käännettävällä
varrella. Näyttävä seinävalaisin tuo tilaan rutkasti ilmettä viemättä
kuitenkaan paljoa tilaa. Quinn seinävalaisin on korkeudeltaan 35
cm ja seinästä jopa 48 cm. Seinään taitettava varsi antaa laajan
mahdollisuuden valon suuntaamiseen. Täydennä valaisin
näyttävällä tyyliin sopivalla lampulla.

K:35cm H/L:48cm IP20

4300550-4002

7391741005533

Quinn seinävalaisin pitkä Tyylikkään mattamustan ja
messinginvärinen seinävalaisin pitkällä seinää kohti käännettävällä
varrella, varren nivelellä ja nivelöidyllä kuvulla. Näyttävä
seinävalaisin tuo tilaan rutkasti ilmettä viemättä kuitenkaan paljoa
tilaa. Quinn seinävalaisin on korkeudeltaan 60 cm ja seinästä jopa
92 cm. Seinään taitettava varsi ja nivelöity sekä kupu antavat
laajan mahdollisuuden valon suuntaamiseen. Täydennä valaisin
näyttävällä tyyliin sopivalla lampulla.

K:60cm H/L:92cm IP20

4300540-4002

7391741005434

Hero 12-os lattiavalaisin musta
Suosittu Hero valaisinsarja laajenee upealla lattiavalaisimella.
Eksklusiivinen lattiavalaisin koostuu 12 valaisinvarresta, jotka
luovat upean katseenvangitsevan lattiavalaisimen hyvällä
valovoimalla. Johtoon integroidusta himmentimestä valaisin
muuntuu kirkkaasta yleisvalaisimesta kauniiksi tunnelmavaloksi.
Korkeus 160 cm ja halkaisija 50 cm

K:165 cm H/L:50 cm 12 X E27 Max. 8W
IP20

4100860-4002

7391741008602

Valaisimen kuvun halkaisija on 16 cm ja korkeus 12,5 cm. Pitkän
3,5 m virtajohdon ansiosta saat valaisimen mieluisalle korkeudella.
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Nell 6-os plafondi Puu/Valkoinen
K:13 cm + lamput H/L:40 cm 6 x E27 Max.
Skandinaavinen 6-osainen kattoplafondi metallista ja puusta. Hyvä
40W
valinta skandinaaviseen sisustukseen ja tiloihin, joihin tarvitaan
reilusti valoa, mutta tila halutaan pitää avarana.

K45410-6VA

6430062564716

Marcel 6-os kattoplafondi
K: 20 cm H: 71 cm 6 x E27 Max. 40W IP20
Marcel kattoplafondi antaa tilaan modernin ilmeen. Valaisimen 6
eri puolillle suunnattua valonlähdevartta luovat upean
valaistuksen jättäen tilan kuitenkin avaraksi.

K46617-6MU

6430062564907

Desiree 6-os riippuvalaisin
Mattamusta moderni 6-osainen riippuvalaisin kolmella
valaisinvarrella, joiden kulmaa voi vapaasti säätää. Upea valaisin
suurempaankin tilaan tuomaan reilusti valoa. Varsien pituus 110
cm.

K44117-6MU

6430062564433

Hero 12-os plafondi Mustakromi
K:28cm H/L:72cm 12 X E27 Max. 5W IP20
Suositun Hero-valaisinsarjan kattoplafondi versio. Täydellinen
valinta matalampiin huoneisiin, joihin halutaan näyttävä
katseenvangitsija. Valaisin koostuu 12 lyhyestä valaisinvarresta,
joiden päihin asennetaan näyttävät lamput. Useat lamput luovat
tehokkaan valaistuksen ja antaa huoneelle reilusti ilmettä. Hero on
saatavana sekä kultaisen värisillä että kromin värisillä
yksityiskohdilla.

4201930-6513

7391741019349

Hero 24-os riippuvalaisin Mustakromi
Suosittu Hero on kerrassaan upea valaisin, joka tuo tilaan
modernin ilmeen ja reilusti valoa. Valaisin koostuu 24
valaisinvarresta, joiden päätyihin voi valita tyylikkäät E27 -lamput.
Suosittelemme valaisimeen normaalia suurempia lamppuja.
Musta Hero on saatavana sekä kultaisen värisillä että kromin
värisillä yksityiskohdilla.
Hero tuo tilaan modernin ilmeen ja varmasti riittävästi valoa. Sopii
sekä koteihin että julksiin tiloihin.

K:50cm H/L:80cm 24 X E27 Max. 40W
IP20

4201920-6513

7391741019202

Hero plafondi
Hero plafondi on näyttävä kattovalaisin, joka antaa tilaan
modernin ilmeen. Valaisimen 12 eri puolillle suunnattua
valonlähdevartta luovat upean valaistuksen.

L: 70 cm 12 x E27 Max. 40W IP20

4200900-4002

7391741009012
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K: 80 cm H: 115 cm 6 X E27 Max. 40W

Hero riippuvalaisin
Hero on näyttävä kattovalaisin, joka antaa tilaan modernin
tunnelman. Runko koostuu useista yhteensä 24 polttimosta, jotka
ovat eri puolilla valaisinta. Lamppu on valmistettu metallista.

K: 50 H: 80 cm 24 x E27 Max. 40W IP20

4200460-4002

7391741004659

Hero seinävalaisin kromattu
Näyttävä seinävalaisin Hero luo tilaan modernin tunnelman.
Valaisimen 12 eri puolillle suunnattua valovartta luovat upean
ilmeen ja levittävät valon laajalle alueelle.

L: 70 cm 12 x E27 40W IP20

4300290-6510

7391741002969

Hero seinävalaisin messinki
Näyttävä seinävalaisin Hero luo tilaan modernin tunnelman.
Valaisimen 12 eri puolillle suunnattua valovartta luovat upean
ilmeen ja levittävät valon laajalle alueelle. Messinkiset
yksityiskohdat antavat valaisimelle eleganttia sävyä.

L: 70 cm 12 x E27 40W IP20

4300290-4002

7391741002952

Leo riippuvalaisin valkoinen
Moderni Leo-riippuvalaisin valaisee suuremmankin tilan. 24
valaisinvartta luovat jännittävän vaikutelman ja antaa tilalle
modernin ilmeen.

H: 88 cm 24 x E27 Max. 40W IP20

4200920-5007

7391741009210

Pisces 12-os riippuvalaisin musta
Mattamusta 12-osainen Pisces riippuvalaisin valloittaa ja valaisee
suuremmankin tilan! Valaisimen yksinkertaisen muotokielen
ansiosta valaisin on helppo sijoittaa erilaisiin tiloihin. Valitse
yksinkertaiset valkoiset lamput, kun valaisimen halutaan vain
luovan tehokkaan valaistuksen ja näyttävät filamentti Led-lamput
loihdit valaisimesta huoneeseen katseenvangitsevan kruunun.

K: 110 cm
H: 95 cm
12 X E27 Max. 40W
IP20

K46910-12MU

6430062564969

Skyline 6-osainen riippuvalaisin
Musta Moderni leveä 6-osainen riippuvalaisin mattamustalla
metallirungolla. Valaisin sopii upeasti niin olohuoneeseen,
makuuhuoneeseen, keittiöön ja eteiseen. Luo mielenkiintoa
kiertämällä lamput tangon ympärille eri korkeuksille.

K:60 cm H/L:110 cm S:13 cm 6 X E27 Max.
40W IP20

4201530-4002

7391741015303

Valaisimen leveys on 110 cm, syvyys 13 cm. Pituussäädettävän
virtajohdon pituus on 120 cm.
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Spindelon riippuvalaisin
Spindelon on mielenkiintoinen ja erittäin tehokas kattovalaisin,
joka muodostuu yhdeksästä vapaasti riippuvasta ja säädettävästä
lampusta.

Kattokupin H: 20 cm 9 x E27 Max. 40W
IP20

4200750-4002

7391741007506

E40 sähkökaluste mattamusta
Giant LED Series on suunniteltu yhteen näyttävien XXL LED
polttimoiden kanssa. Karkea ja tekninen muotoilu luo modernia ja
industriaalista tyyliä sisustukseen. Saatavana sekä
antiikinpronssinvärisenä että mustana. Pelkkä sähkökaluste, poltin
ei sisälly. Sopivat polttimot "XXL LED"

E40 Max. 100W IP20

965258

8712879135944

Evon tauluvalaisin
Antiikinmessinginvärinen Evon tuo taulut upeasti esiin myös illan
hämärtyessä niin kotona kuin näyttelytiloissa.

K: 34 cm L: 17 cm E14 Max. 28W IP20

S29210-1A

6430062561685

LED 'Smart Home' plafondi 1400 lm 2100-6500K
Valovoimainen 20 watin ja 1400 lumenin Wifi älyplafondi, joka
himmennettävissä sekä värilämpötila säädettävissä 2100-6500
kelvinin välillä Android ja iOS -laitteella Calex Smart Home sovelluksella. Sopien näin tunnelmavalosta tehokkaaksi
yleisvaloksi. Valaisin myös säädettävissä erikseen myytävällä
Calexin kaukosäätimellä ilman Android / iOS -laitetta Valaisin
toimii myös tavallisena plafondina seinäkatkaisijasta.

H: 28 cm SDM LED Max. 20W IP20

429250

8712879145066

Liam 30 plafondi
Tyylikkäästi muotoiltu IP-44-sertifikoitu kylpyhuoneen
kattoplafondi 30 cm halkaisijalla. Mattavalkoinen kupu heijastaa
valon tasaisesti tilaan. LED-teknologia takaa pitkän,
energiatehokkaan ja hyvän valaistuksen. Kiinteä asennus

K: 9 cm H: 30 cm Kiinteä LED 15W IP44

K1818-15V30

6430012958176

Mono M1 Spotti, 3-vaihekisko Musta
Siro laadukas kiskospotti 3-vaihekiskoon. Adapterin nivel
mahdollistaa kuvun tarkan suuntaamisen. Valokeilankulma 15
astetta.

K:13cm L/H:5cm 8W LED 520lm 3000K
CRI:90 IP20

MO10023-4007

7391741100917

Tilattavissa myös Dali & phase-cut himmennyksellä,
2700k & 4000k valolämpötiloilla ja 24° & 38° valokeiloilla.
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Mono M1 Spotti, 3-vaihekisko Valkoinen
Siro laadukas kiskospotti 3-vaihekiskoon. Adapterin nivel
mahdollistaa kuvun tarkan suuntaamisen. Valokeilankulma 15
astetta.

K:13cm L/H:5cm 8W LED 520lm 3000K
CRI:90 IP20

MO10023-5007

7391741100924

MO10024-5007

7391741100931

MO10024-5007

7391741100948

K:18cm L/H:7cm 20W LED 1600lm 3000K
CRI:90 IP20

MO10025-4007

7391741100955

Mono M3 Spotti, 3-vaihekisko Valkoinen
Kookas laadukas kiskospotti 3-vaihekiskoon. Adapterin nivel
mahdollistaa kuvun tarkan suuntaamisen. Valokeilankulma 15
astetta. 1600lm, 3000K, CRI 90.
hunajakennosuodattimella.

K:18cm L/H:7cm 20W LED 1600lm 3000K
CRI:90 IP20

MO10025-5007

7391741100962

Mono M4 Spotti, 3-vaihekisko Musta
Keskikokoinen laadukas kiskospotti 3-vaihekiskoon. Adapterin
nivel mahdollistaa kuvun tarkan suuntaamisen. Valokeilankulmaa
voidaan säätää 9,5-42 asteen välillä ja valaistusvoimakkuutta
900lm-1400lm välillä. 3000K, CRI 90.

K:16cm L/H:8,5cm 30W LED Him. 9001400lm 3000K CRI:90 IP20

MO10026-4007

7391741100979

Tilattavissa myös Dali & phase-cut himmennyksellä,
2700k & 4000k valolämpötiloilla ja 24° & 38° valokeiloilla.

Mono M2 Spotti, 3-vaihekisko Musta
K:16,5cm L/H:6cm 12W LED 850lm 3000K
Keskikokoinen laadukas kiskospotti 3-vaihekiskoon. Adapterin
CRI:90 IP20
nivel mahdollistaa kuvun tarkan suuntaamisen. Valokeilankulma
15 astetta. 850lm, 3000K, CRI 90.
Tilattavissa myös Dali & phase-cut himmennyksellä,
2700k & 4000k valolämpötiloilla ja 24° & 38° valokeiloilla.

Mono M2 Spotti, 3-vaihekisko Valkoinen
K:16,5cm L/H:6cm 12W LED 850lm 3000K
Keskikokoinen laadukas kiskospotti 3-vaihekiskoon. Adapterin
CRI:90 IP20
nivel mahdollistaa kuvun tarkan suuntaamisen. Valokeilankulma
15 astetta. 850lm, 3000K, CRI 90.
Tilattavissa myös Dali & phase-cut himmennyksellä,
2700k & 4000k valolämpötiloilla ja 24° & 38° valokeiloilla.

Mono M3 Spotti, 3-vaihekisko Musta
Kookas laadukas kiskospotti 3-vaihekiskoon. Adapterin nivel
mahdollistaa kuvun tarkan suuntaamisen. Valokeilankulma 15
astetta. 1600lm, 3000K, CRI 90.
Tilattavissa myös Dali & phase-cut himmennyksellä,
2700k & 4000k valolämpötiloilla ja 24° & 38° valokeiloilla sekä
hunajakennosuodattimella.
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Mono M4 Spotti, 3-vaihekisko Valkoinen
Keskikokoinen laadukas kiskospotti 3-vaihekiskoon. Adapterin
nivel mahdollistaa kuvun tarkan suuntaamisen. Valokeilankulmaa
voidaan säätää 9,5-42 asteen välillä ja valaistusvoimakkuutta
900lm-1400lm välillä. 3000K, CRI 90.

K:16cm L/H:8,5cm 30W LED Him. 9001400lm 3000K CRI:90 IP20

MO10026-5007

7391741100986

Mono M5 Spotti, upotettava Musta
Alumiininen laadukas ajaton siro suunnattava spottivalaisin.
Upotusreiän halkaisjia 4,5cm ja syvyys 3cm.

K:10cm L/H:8cm 5W LED Him. 372lm
3000K CRI:90 IP20

MO10004-4007

7391741000163

Mono M6 Spotti, upotettava
Kirkas pieni laadukas upotettava yleisvalo. Runko metallia.
Upotusreiänhalkaisija 65mm ja korkeus 60mm.

K:9cm L/H:8cm 9W LED Him. 600lm
3000K CRI:90 IP20

MO10005-7002

7391741000118

Mono M7 riippuvalaisin Musta
Tyyliltään ajaton riippuvalaisin metallista. Valaisin luo tehokkaan
yleisvalon, jota on hyvä tädentää spottivaloilla. Valaisimen leveys
118,5 cm. Himmennettävä Led-valonlähde tuottaa 2044lm
(3000K).

K:4cm L/H:118,5cm 33W LED Him.
2044lm 3000K CRI:90 IP20

MO10006-4007

7391741000132

Mono M7 riippuvalaisin Valkoinen
Tyyliltään ajaton riippuvalaisin metallista. Valaisin luo tehokkaan
yleisvalon, jota on hyvä tädentää spottivaloilla. Valaisimen leveys
118,5 cm. Himmennettävä Led-valonlähde tuottaa 2044lm
(3000K).

K:4cm L/H:118,5cm 33W LED Him.
2044lm 3000K CRI:90 IP20

MO10006-5007

7391741000149

Mono M8 riippuvalaisin Musta
Ajaton riippuvalaisin metallista. Valaisin luo tehokkaan yleisvalon,
jota on hyvä tädentää spottivaloilla. Valaisimen leveys 120,5 cm.
Valaisimen kupu ohjaa valon alaspäin, joten valaisin sopii erityisen
pitkien pöytien yläpuolelle kuten respojen tai kassalinjojen
yläpuolelle. Suositeltu asennuskorkeus 100cm pöytäpinnasta.
Himmennettävä Led-valonlähde tuottaa 1736lm (3000K).

K:4cm L/H:120,5cm 35W LED Him.
1736lm 3000K CRI:90 IP20

MO10007-4007

7391741000170

Sivu 97

Mono M9 lattiavalaisin Musta
Laadukas ajaton hiekanmusta lattiavalaisin, joka voidaan
himmentää kosketusvapaalla himmentimellä. Valaisin luo
tehokkaan kohdevalaistuksen, sopien esimerkiksi työvalaisimeksi.
Valaisimen korkeus on 157,5cm ja leveys 27cm.

K:157,5cm L/H:27cm 8,3W LED Him.
330lm 3000K CRI:90 IP20

MO10008-4007

7391741100337

Mono M9 lattiavalaisin Valkoinen
Laadukas ajaton hiekanvalkoinen lattiavalaisin, joka voidaan
himmentää kosketusvapaalla himmentimellä. Valaisin luo
tehokkaan kohdevalaistuksen, sopien esimerkiksi työvalaisimeksi.
Valaisimen korkeus on 157,5cm ja leveys 27cm.

K:157,5cm L/H:27cm 8,3W LED Him.
330lm 3000K CRI:90 IP20

MO10008-5007

7391741100344

Mono M10 pöytävalaisin Musta
Laadukas ajaton hiekanmusta pöytävalaisin, joka voidaan
himmentää kosketusvapaalla himmentimellä. Valaisin luo
tehokkaan kohdevalaistuksen, sopien esimerkiksi työvalaisimeksi.
Valaisimen korkeus on 64,6cm ja leveys 27cm.

K:64,6cm L/H:27cm 6W LED Him. 236lm
3000K CRI:90 IP20

MO10009-4007

7391741100351

Mono M10 pöytävalaisin Valkoinen
Laadukas ajaton hiekanvalkoinen pöytävalaisin, joka voidaan
himmentää kosketusvapaalla himmentimellä. Valaisin luo
tehokkaan kohdevalaistuksen, sopien esimerkiksi työvalaisimeksi.
Valaisimen korkeus on 64,6cm ja leveys 27cm.

K:64,6cm L/H:27cm 6W LED Him. 342lm
3000K CRI:90 IP20

MO10009-5007

7391741100368

Mono M11 Kattovalaisin
Musta
Tehokas alasvalo esimerkiksi työpisteen yläpuolelle tuomaan
tehokasta työvaloa. Ajattomasti muotoiltu valaisin on helppo
sijoittaa. 1593lm (3000K) luo hyvän työvalaistuksen. Valokeila 30
astetta.

K:11,5cm L/H:11,5cm 20W LED Him.
1593lm 3000K CRI:90 IP20

MO10011-4007

7391741100375

Mono M11 Kattovalaisin
pinta-asennettava. Valkoinen
Tehokas alasvalo esimerkiksi työpisteen yläpuolelle tuomaan
tehokasta työvaloa. Ajattomasti muotoiltu valaisin on helppo
sijoittaa. 1593lm (3000K) luo hyvän työvalaistuksen. Valokeila 30
astetta.

K:11,5cm L/H:11,5cm 20W LED Him.
1641lm 3000K CRI:90 IP20

MO10011-5007

7391741100382
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Mono M12 seinävalaisin Musta
Siro laadukas IP54 julkisivuvalaisin, joka luo valokeilan sekä ylös
että alas. Ajaton pyöristetty muotoilu on helppo sijoittaa. Vain
25mm seinästä.

K:9cm L/H:11cm 9W LED Him. 845lm
3000K CRI:90 IP20

MO10010-4007

7391741100115

Mono M13 Spotti, upotettava Valkoinen
Tehokas upotettava alasvalo esimerkiksi työpisteen yläpuolelle
tuomaan laadukasta työvaloa (CRI 90). Ajattomasti muotoiltu
valaisin on helppo sijoittaa. Pitkäaikainen tehokas LED-valo
1070lm (3000K) luo hyvän työvalaistuksen. Valokeila 38 astetta.

K:14cm L/H:9cm 12W LED Him. 1070lm
3000K CRI:90 IP20

MO10012-5007

7391741100122

Mono M14 Spotti, upotettava Musta
Todella pieni spotti, joka on helppo sijoittaa luomaan
korostusvalon esimerkiksi kalusteisiin. Himmennettävä laadukas
LED (CRI 90) antaa 250lm (3000K).

K:10cm L/H:7cm 5W LED Him. 250lm
3000K CRI:90 IP20

MO10013-4007

7391741100139

Mono M14 Spotti, upotettava Valkoinen
Todella pieni spotti, joka on helppo sijoittaa luomaan
korostusvalon esimerkiksi kalusteisiin. Himmennettävä laadukas
LED (CRI 90) antaa 250lm (3000K).

K:10cm L/H:7cm 5W LED Him. 250lm
3000K CRI:90 IP20

MO10013-5007

7391741100146

Mono M15 riippuvalaisin Musta
Suuri moderni kattokruunu 12 sunnttavalla LED valolla. Näyttävän
valaisimen halkaisija on 105 cm. Saatavissa pidennetyillä johdoilla.

K:212,6cm L/H:105cm 43W LED Him.
1801lm 3000K CRI:90 IP20

MO10014-4007

7391741100399

Mono M17 seinävalaisin Musta
Laadukas ajaton hiekanmusta seinävalaisin, joka voidaan
himmentää kosketusvapaalla himmentimellä. Valaisin luo
tehokkaan kohdevalaistuksen, sopien esimerkiksi työvalaisimeksi.
Valaisimen korkeus on 27cm.

K:27cm L/H:11,5cm 8W LED Him. 236lm
3000K CRI:90 IP20

MO10016-4007

7391741100405
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Mono M17 seinävalaisin Valkoinen
Laadukas ajaton hiekanvalkoinen seinävalaisin, joka voidaan
himmentää kosketusvapaalla himmentimellä. Valaisin luo
tehokkaan kohdevalaistuksen, sopien esimerkiksi työvalaisimeksi.
Valaisimen korkeus on 27cm.

K:27cm L/H:11,5cm 8W LED Him. 342lm
3000K CRI:90 IP20

MO10016-5007

7391741100412

Mono M18 pöytävalaisin Musta
Laadukas ajaton hiekanmusta pöytävalaisin, joka voidaan
himmentää kosketusvapaalla himmentimellä. Valaisin luo
tehokkaan kohdevalaistuksen, sopien esimerkiksi työvalaisimeksi.
Valaisimen korkeus on 64,6cm ja leveys 27cm.

K:50cm L/H:20cm 6W LED Him. 236lm
3000K CRI:90 IP20

MO10017-4007

7391741100429

Mono M18 pöytävalaisin Valkoinen
Laadukas ajaton hiekanvalkoinen pöytävalaisin, joka voidaan
himmentää kosketusvapaalla himmentimellä. Valaisin luo
tehokkaan kohdevalaistuksen, sopien esimerkiksi työvalaisimeksi.
Valaisimen korkeus on 64,6cm ja leveys 27cm.

K:50cm L/H:20cm 6W LED Him. 298lm
3000K CRI:90 IP20

MO10017-5007

7391741100436

Mono M21 seinävalaisin, KPH, IP44 Musta
Laadukas muotoilultaan ajaton hiekanmusta IP 44 seinävalaisin.
Valaisin luo tehokkaan kohdevalaistuksen, sopien
kylpyhuoneeseen tai ulos.

K:9cm L/H:7cm Max. 35W GU10 Him. lm
K CRI: IP44

MO10019-4007

7391741100191

Mono M21 seinävalaisin, KPH, IP44 Valkoinen
Laadukas muotoilultaan ajaton hiekanvalkoinen IP 44
seinävalaisin. Valaisin luo tehokkaan kohdevalaistuksen, sopien
kylpyhuoneeseen tai ulos.

K:9cm L/H:7cm Max. 35W GU10 Him. lm
K CRI: IP44

MO10019-5007

7391741100108

Mono M22 Plafondi, 3-vaihekiskoon Musta
3-vaihekiskoon asennettava laadukas plafondi luo laadukkaan ja
tehokkaan yleisvalon (1691lm, 3000K, CRI 90). Adapteri nivelöity,
joten plafondi on käännettävissä ja suunnttavissa vapaasti.

K:4cm L/H:35cm 28W LED Him. 1691lm
3000K CRI:90 IP20

MO10020-4007

7391741100467
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Mono M22 Plafondi, 3-vaihekiskoon Valkoinen
3-vaihekiskoon asennettava laadukas plafondi luo laadukkaan ja
tehokkaan yleisvalon (1691lm, 3000K, CRI 90). Adapteri nivelöity,
joten plafondi on käännettävissä ja suunnttavissa vapaasti.

K:4cm L/H:35cm 28W LED Him. 1691lm
3000K CRI:90 IP20

MO10020-5007

7391741100313

Mono M23 riippuvalaisin Kulta
Metallista valmistettu ajaton riippuvalaisin luomaan tehokasta
yleisvaloa. Valaisimen rei'itetty kupu estää häikäistymisen, mutta
luo näyttäväyyttä.

K:9,5cm L/H:109cm 25W LED Him.
1500lm 3000K CRI:80 IP20

MO10021-6519

7391741100481

Mono M23 riippuvalaisin Musta
Metallista valmistettu ajaton riippuvalaisin luomaan tehokasta
yleisvaloa. Valaisimen rei'itetty kupu estää häikäistymisen, mutta
luo näyttäväyyttä.

K:9,5cm L/H:109cm 25W LED Him.
1350lm 3000K CRI:90 IP20

MO10021-4007

7391741100474

Mono M24 LED-paneli Valkoinen
Metallinen kattoplafondi tehokkaalla LED-paneelilla, joka tuottaa
jopa 4000lm. Saatavissa myös Dali-ohjauksella ja Phase-cuthimmennyksellä.

K:0,9cm L/H:59,5cm 33W LED 4000lm
3000K CRI: IP20

MO10022-5000

7391741100498

Delphia lattia/pöytävalaisin Harmaa IP44
Näyttävä ja kestävä lyhdynmuotoinen Delphia-ulkovalaisin tuo
ulkotiloihin turvallisuutta sekä viihtyvyyttä. Delphia valaisimen
viiden metrin kumijohdon ansiosta valaisin on helppo ja
turvallinen kytkeä ja sijoittaa sopivaan paikkaan
.

K:60 cm H:30 cm E27 Max. 40W IP44

4100770-4509

7391741007728

Delphia lattia/pöytävalaisin Musta IP44
Näyttävä ja kestävä lyhdynmuotoinen Delphia-ulkovalaisin tuo
ulkotiloihin turvallisuutta sekä viihtyvyyttä. Delphia valaisimen
viiden metrin kumijohdon ansiosta valaisin on helppo ja
turvallinen kytkeä ja sijoittaa sopivaan paikkaan
.

K:60 cm H:30 cm E27 Max. 40W IP44

4100770-4007

7391741007711
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Yankton ulkovalaisimet hiekanharmaa
Moderni Yankton-ulkovalaisin tuo valoa kuisteille ja parvekkeille
pidentäen ulkotilojen käyttömukavuutta ja -aikaa. Poltin on säältä
suojassa akryylikuvun sisällä ja sähköosat ovat sääsuojattuja. IP
luokitus IP44.

K: 60 cm L: 30 cm S: 30 mm E27 Max.
40W IP44

4100380-4509

7391741003836

Yankton ulkovalaisimet hiekanmusta
Moderni Yankton-ulkovalaisin tuo valoa kuisteille ja parvekkeille
pidentäen ulkotilojen käyttömukavuutta ja -aikaa. Poltin on säältä
suojassa akryylikuvun sisällä ja sähköosat ovat sääsuojattuja. IP
luokitus IP44.

K: 60 cm L: 30 cm S: 30 mm E27 Max.
40W IP44

4100380-4007

7391741003843

Maison lattiavalaisin 67 cm
Maison on musta metallinen lattiavalaisin, joka on suunniteltu
ulkokäyttöön. IP44 luokitettu. Painotettu pohja tekee valaisimesta
vakaan ja estää kaatumisen. Valaisimeen on suunniteltu
sadevesipoistoputki, joka estää veden pääsyn sähköosiin. Valaisin
on turvallinen ja helppo asentaa 5 metrin Schuko pistokkeisen
kumikaapelin ansiosta

K: 67 cm H: 24 cm E27 Max. 40W IP44

4100210-4007

7391741002198

Maison lattiavalaisin 78 cm
Maison on musta metallinen lattiavalaisin, joka on suunniteltu
ulkokäyttöön. IP44 luokitettu. Painotettu pohja tekee valaisimesta
vakaan ja estää kaatumisen. Valaisimeen on suunniteltu
sadevesipoistoputki, joka estää veden pääsyn sähköosiin. Valaisin
on turvallinen ja helppo asentaa 5 metrin Schuko pistokkeisen
kumikaapelin ansiosta

K: 67 cm H: 24 cm E27 Max. 40W IP44

4100220-4007

7391741002235

Maison ulkoriippuvalaisin
Kruunaa terassisi tai parvekkeesi tyylikkäällä ja kestävällä Maison
riippuvalaisimella. Valaisin on IP 44 luokitettu, joten se soveltuu
hyvin ulkokäyttöön. Hienon muotoilun johdosta valaistus on
tehokasta ja tunnelmallista. Valaisin on turvallinen ja helppo
asentaa 5 metrin Schuko pistokkeisen kumikaapelin ansiosta.

K: 26 cm H: 36 cm E27 Max. 40W IP44

4200430-4007

7391741004390

Ocean 1 plafondi valkoinen
Tarvitsetko kevyen ja klassisen kattoplafondin, joka antaa kirkasta
pehmeää valoa? Siinä tapauksessa mattalasinen Ocean plafondi
sopii kriteereihisi. IP 44-luokituksen ansiosta valaisin sopii eteisen
lisäksi myös kylpyhuoneisiin. Halkaisija 25 cm. Kiinteä asennus
kattoon.

K:8,3cm H/L:25cm E27 Max. 40W IP44

4201830-5002

7391741018311
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Ocean 2 plafondi valkoinen
K:8,3cm H/L:40cm 2 X E27 Max. 40W IP44
Tarvitsetko kevyen ja klassisen kattoplafondin, joka antaa kirkasta
pehmeää valoa? Siinä tapauksessa mattalasinen Ocean plafondi
sopii kriteereihisi. IP 44-luokituksen ansiosta valaisin sopii eteisen
lisäksi myös kylpyhuoneisiin. Halkaisija 40 cm. Kiinteä asennus
kattoon.

4201840-5002

7391741018427

Oiva 1-os IP44 seinävalaisin Hiekanmusta
Upea Oiva-ulkoseinävalaisin tuo kaivattua valoa pihalle. Pyöreän
muodon ja pinnan uurteiden ansiosta valaisin yhdistyy pehmeästi
talon seinän kanssa. Valo siroaa valaisimen päädystä sekä edestä
tehden ulkona liikkumisen mukavammaksi ja turvallisemmaksi
sekä tuoden julkisivulle tyyliä. Valaisimella on IP44 luokitus.

K:18 cm L:10 cm S: 10,7 cm GU10 Max.
35W IP44

ULS3314-1M

6430062562354

Oiva 1-os IP44 seinävalaisin Hiekanvalkoinen
Upea Oiva-ulkoseinävalaisin tuo kaivattua valoa pihalle. Pyöreän
muodon ja pinnan uurteiden ansiosta valaisin yhdistyy pehmeästi
talon seinän kanssa. Valo siroaa valaisimen päädystä sekä edestä
tehden ulkona liikkumisen mukavammaksi ja turvallisemmaksi
sekä tuoden julkisivulle tyyliä. Valaisimella on IP44 luokitus.

K:18 cm L:10 cm S: 10,7 cm GU10 Max.
35W IP44

ULS3314-1V

6430062562361

Oiva 2-os IP44 seinävalaisin Grafiitinharmaa
Upea Oiva-ulkoseinävalaisin tuo kaivattua valoa pihalle. Pyöreän
muodon ja pinnan uurteiden ansiosta valaisin yhdistyy upeasti
talon seinän kanssa. Valo siroaa sekä valaisimen päädyistä että
edestä luoden upean valoefektin. Valaisin on sääsuojattu, IP44
sertifioitu.

K:24 cm H/L:10 cm S: 10,7 cm 2 x GU10
Max. 35W IP44

ULS3314-2H

6430062562378

Olavi IP44 seinävalaisin Alumiininvärinen
Upeasti muotoiltu siro, alumiininen Olavi-ulkoseinävalaisin luo
näyttävän valoefektin julkisivulle. Valaisin on sääsuojattu, IP44
sertifioitu.

K:18 cm H/L:9 cm S: 11 cm 1 x GU10 Max.
35W IP44

ULS3284-1AL

6430062562309

Olavi IP44 seinävalaisin Hiekanmusta
Upeasti muotoiltu siro, alumiininen Olavi-ulkoseinävalaisin luo
näyttävän valoefektin julkisivulle. Valaisin on sääsuojattu, IP44
sertifioitu.

K:18 cm H/L:9 cm S: 11 cm 1 x GU10 Max.
35W IP44

ULS3284-1M

6430062562316
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Olavi IP44 seinävalaisin Hiekanvalkoinen
Upeasti muotoiltu siro, alumiininen Olavi-ulkoseinävalaisin luo
näyttävän valoefektin julkisivulle. Valaisin on sääsuojattu, IP44
sertifioitu.

K:18 cm H/L:9 cm S: 11 cm 1 x GU10 Max.
35W IP44

ULS3284-1V

6430062562323

Veikko ulkoseinävalaisin IP44 Hiekanmusta
Klassinen ja ajaton Veikko ulkoseinävalaisin sopii niin kotiin kuin
vaapa-ajan asunnolle, esimerkiksi portille tai ovelle, tuomaan
valoa sisäänkäynnille. Valaisin koostuu tukevasta ja upeasti
muotoilusta metallirungosta sekä lasi-ikkunoista, joiden läpi valo
siroaa valaisimen ympärille. IP44 luokitettu.

K:32,5 cm H/L:19.2 cm S: 21,5 cm 1 x E27
Max. 60W IP44

ULS3294-1M

6430062562330

Väinö 1-os ulkoseinävalaisin IP44 Hiekanmusta
Siro Väinö-ulkoseinävalaisin sopii korostamaan sisäänkäyntejä,
ikkunavälejä ja seinänvierustoja. Valaisin on sääsuojattu, IP44sertifioitu.

K:17,2 cm L:10,5 cm S: 15,5 cm GU10
Max. 35W IP44

ULS3354-1M

6430062562446

Väinö 1-os ulkoseinävalaisin IP44 Hiekanvalkoinen
Siro Väinö-ulkoseinävalaisin sopii korostamaan sisäänkäyntejä,
ikkunavälejä ja seinänvierustoja. Valaisin on sääsuojattu, IP44sertifioitu.

K:17,2 cm L:10,5 cm S: 15,5 cm GU10
Max. 35W IP44

ULS3354-1V

6430062562453

Arden valaisinkaluste E27 musta
Laadukas E27 kantainen valaisinkaluste ulkokierteellä ja
kierrerenkaalla. Tekstiilijohdon pituus 2 metriä.

K:200cm H/L:12,5cm IP20

K5079-1MU

6430062565645

Arden valaisinkaluste E27 valkoinen
Laadukas E27 kantainen valaisinkaluste ulkokierteellä ja
kierrerenkaalla. Tekstiilijohdon pituus 2 metriä.

K:200cm H/L:12,5cm IP20

K5079-1VA

6430062565652
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Johto välikytkimellä kullanvärinen
1,9 metrin pituinen valkoinen virtajohto välikytkimellä pöytä-,
lattia- ja seinävalaisimiin.

Johdon pituus 1,9 m.

JKYTK

6430012958251

Johto välikytkimellä musta
1,9 metrin pituinen valkoinen virtajohto välikytkimellä pöytä-,
lattia- ja seinävalaisimiin.

Johdon pituus 1,9 m.

JKYTM

6430012958237

Johto välikytkimellä valkoinen
1,9 metrin pituinen valkoinen virtajohto välikytkimellä pöytä-,
lattia- ja seinävalaisimiin.

Johdon pituus 1,9 m.

JKYTV

6430012958268

Led jatkojohto 1,5m
SUP179 -sarjaan, pikaliittimillä.

IP20

LEDJ15

6430012955984

Långa Lisa - Siirtovarsi valkoinen
Enimmäispaino 2,5 kg, säädettävissä 6-94 cm kattorasista.

S: 12 mm L: 6-94 cm Max. 300W IP20

2930460-5000

7391741304612

Pankkiirivalaisimen lasi vihreä
Vihreä varalasi pankkiirivalaisimeen. 13 mm reiät sivuissa.

K: 8 cm L: 22,5 cm

LPANVI

6430012958619
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Suutarinvalaisimen lasi 25 cm vihreä
Siro lasikupu E27-kantaisiin riippuvalaisimiin.

H: 25 cm E27

LSUU25VI

6430012957834

Varakupu Lumi 25
Klassinen marmorilasinen lasi, jonka aukko sopii normaaliin E27
lampunpitimeen.

K: 14,5 cm H: 25,5 cm

LLUM25V

6430012958725

Pyöreä tekstiilijohto 3m
musta-valkoinen
(hinta / metri)
2 napainen tekstiilipäällysteinen virtajohto, jonka halkaisija on
0,75cm. Musta-valkoinen johto antaa upeasti väriä sisustukseen.
Vähimmäismyyntimäärä on 3 metriä. Johdon myyntiyksikkö on
metri. Tilatessasi esimerkiksi 5kpl saat 5 metrin johdon.

H: 0,75

KTEKMV2

6430062563382

Pyöreä tekstiilijohto 3m keltainen
(hinta / metri)
2 napainen tekstiilipäällysteinen virtajohto, jonka halkaisija on
0,75cm. Keltainen väri antaa upeasti väriä sisustukseen.
Vähimmäismyyntimäärä on 3 metriä. Johdon myyntiyksikkö on
metri. Tilatessasi esimerkiksi 5kpl saat 5 metrin johdon.

H: 0,75

KTEKK2

6430062563368

Pyöreä tekstiilijohto 3m liila
(hinta / metri)
2 napainen tekstiilipäällysteinen virtajohto, jonka halkaisija on
0,75cm. Liila väri antaa upeasti väriä sisustukseen.
Vähimmäismyyntimäärä on 3 metriä. Johdon myyntiyksikkö on
metri. Tilatessasi esimerkiksi 5kpl saat 5 metrin johdon.

H: 0,75

KTEKL2

6430062563375

Pyöreä tekstiilijohto 3m oranssi
(hinta / metri)
2 napainen tekstiilipäällysteinen virtajohto, jonka halkaisija on
0,75cm. Oranssi johto antaa upeasti väriä sisustukseen.
Vähimmäismyyntimäärä on 3 metriä. Johdon myyntiyksikkö on
metri. Tilatessasi esimerkiksi 5kpl saat 5 metrin johdon.

H: 0,75

KTEKO2

6430062563399
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Pyöreä tekstiilijohto 3m punainen
(hinta / metri)
2 napainen tekstiilipäällysteinen virtajohto, jonka halkaisija on
0,75cm. Punainen johto antaa upeasti väriä sisustukseen.
Vähimmäismyyntimäärä on 3 metriä. Johdon myyntiyksikkö on
metri. Tilatessasi esimerkiksi 5kpl saat 5 metrin johdon.

H: 0,75

KTEKP2

6430062563405

Pyöreä tekstiilijohto 3m sininen
(hinta / metri)
2 napainen tekstiilipäällysteinen virtajohto, jonka halkaisija on
0,75cm. Sininen johto antaa upeasti väriä sisustukseen.
Vähimmäismyyntimäärä on 3 metriä. Johdon myyntiyksikkö on
metri. Tilatessasi esimerkiksi 5kpl saat 5 metrin johdon.

H: 0,75

KTEKS2

6430062563412

Pyöreä tekstiilijohto 3m vihreä
(hinta / metri)
2 napainen tekstiilipäällysteinen virtajohto, jonka halkaisija on
0,75cm. Vihreä johto antaa upeasti sävyä sisustukseen.
Vähimmäismyyntimäärä on 3 metriä. Johdon myyntiyksikkö on
metri. Tilatessasi esimerkiksi 5kpl saat 5 metrin johdon.

H: 0,75

KTEKVI2

6430062563429

Suutarikaluste valkoinen/messinki
Suutarivalaisimeen sopiva valaisinkaluste messingin värisellä
kannattimella ja valkoisella virtajohdolla.

H: 42 cm E27 Max. 60W IP20

700M

6430012958305

Valaisinkaluste E27 musta
Laadukas E27 kantainen ulkokierteellä, joka varustettu laipalla.

Johdon pituus n. 1m
Kattokupin H: 12,5 cm E27 Max. 60W

K4379-1M

6430062564334

Valaisinkaluste E27 valkoinen
Laadukas E27 kantainen ulkokierteellä, joka varustettu laipalla.

Johdon pituus n. 1m
Kattokupin H: 12,5 cm E27 Max. 60W

K4379-1V

6430062564341
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Valaisintulppa johdolla I
Maadoitettu valaisintulppa, jonka johdon pituus 14 cm. Voidaan
muuttaa II-luokan tulpaksi.

Johdon pituus 0,14m

VTUL1

6430012958671

Valaisintulppa johdolla II
Maadoittamaton valaisintulppa, jonka johdon pituus 14 cm.

Johdon pituus 0,14m

VTUL2

6430012958688

Lyon riippuvalaisin
Tässä on jokaisen pienen tytön huoneen valaisin joka
väritykseltään sopii vaikka prinsessaleikkeihin.

H: 40 cm Max. 60W

LYOR

6430012954963

Silvia riippuvalaisin musta
Kevyt ja ilmava pitsivarjostin, jossa upea kukkakuviointi.
Monikäyttöinen valaisin sopii moneen eri tilaan. Säteilee pehmeää
valoa. Sopii etenkin makuuhuoneeseen. Helppo asentaa
koukkukiinnitykseen ja kytkeä valaisimen valaisinpistotulpalla
kattopistokkeeseen.

H: 40 cm E27 Max. 60W IP20

K1986-1M

6430062562897

Silvia riippuvalaisin valkoinen
Kevyt ja ilmava pitsivarjostin, jossa upea kukkakuviointi.
Monikäyttöinen valaisin sopii moneen eri tilaan. Säteilee pehmeää
valoa. Sopii etenkin makuuhuoneeseen. Helppo asentaa
koukkukiinnitykseen ja kytkeä valaisimen valaisinpistotulpalla
kattopistokkeeseen.

H: 40 cm E27 Max. 60W IP20

K1986-1V

6430012959036

Dots 33 varjostin musta
Upea musta puuvillavarjostin, joka sopii lähes kaikkiin korkeisiin ja
puolikorkeisiin lampunjalkoihin. Varjostin on 20 cm korkea ja
halkaisijaltaan 33 cm. Kiinnitetään lampunjalkaan
rengaskiinnityksellä.

K: 20 cm H: 33 cm E27 Max. 60W

8360190-4000

7331413601984
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Dots 33 varjostin valkoinen
Upea valkoinen puuvillavarjostin, joka sopii lähes kaikkiin
korkeisiin ja puolikorkeisiin lampunjalkoihin. Varjostin on 20 cm
korkea ja halkaisijaltaan 33 cm. Kiinnitetään lampunjalkaan
rengaskiinnityksellä.

K: 20 cm H: 33 cm E27 Max. 60W

8360190-5000

7331413601915

Fold 20 varjostin musta
Tyylikäs kangasvarjostin, jonka valkoinen sisäpinta heijastaa valoa
tehokkaasti. Sopii hyvin esimerkiksi Ohio pöytävalaisinjalan
kanssa.

K: 18 cm H: 20 cm Max. 40W

8381350-4000

7391741813534

Fold 20 varjostin sininen
Tyylikäs kangasvarjostin, jonka valkoinen sisäpinta heijastaa valoa
tehokkaasti. Sopii hyvin esimerkiksi Ohio pöytävalaisinjalan
kanssa.

K: 18 cm H: 20 cm Max. 40W

8381350-3000

7391741813527

Fold 24 varjostin musta
Upea Taft-kankainen varjostin 24-sentimetrin halkaisijalla.
Varjostimen valkoinen sisäpinta heijastaa valon tehokkaasti tilaan.

K: 20 cm H: 11-24 cm Max. 40W

8381340-4000

7391741813435

Fold 24 varjostin tummansininen
Upea Taft-kankainen varjostin 24-sentimetrin halkaisijalla.
Varjostimen valkoinen sisäpinta heijastaa valon tehokkaasti tilaan.

K: 20 cm H: 11-24 cm Max. 40W

8381340-3000

7391741813428

Jalkapallo - varjostin
Innokkaalle urheilijalle lastenhuoneeseen hauska ja edullinen
jalkapallo-teemainen riisipaperi-valaisin. Halkaisija 40 cm. Huom,
E27 valaisinkaluste myydään erikseen.

H: 40 cm

V33014-40MV

6430062561920

Sivu 109

Kash pellavavarjostin 11cm valkoinen
Puhtaanvalkoinen pellavakankainen varjostin kattokruunuihin.

K:11 cm H/L:11 cm Max. 25W IP20

V45217-11V

6430062564662

Kash pellavavarjostin 20cm valkoinen
Puhtaanvalkoinen pellavakankainen varjostin pöytävalaisimiin
asetetaan lampun päälle klipsikiinnityksellä.

K:13,5 cm H/L:20 cm Max. 25W IP20

V45217-20V

6430062564679

Kash pellavavarjostin 30cm valkoinen
Puhtaanvalkoinen pellavakankainen varjostin pöytävalaisimiin tai
pieniin lattiavalaisimiin asetetaan lampun päälle
klipsikiinnityksellä.

K:16 cm H/L:30 cm Max. 25W IP20

V45217-30V

6430062564686

Kash pellavavarjostin 40cm valkoinen
Puhtaanvalkoinen pellavakankainen varjostin lattiavalaisimiin
kiinnitetään valaisimen kantaan kierrerenkaalla.

K:23 cm H/L:40 cm Max. 40W IP20

V45217-40V

6430062564693

Kodomo varjostin
Pirteän hauska väritys, keltaista, roosaa ja vihreää. Kuvioita kuten
perhosia, kiltin näköisiä ampiaisia ja kukkia. Materiaali on
perinteinen riisipaperi.

H: 40 cm Max. 60W

KOD

6430012954208

Leopard varjostin 45
Pehmeän samettinen leopard-kuviollinen riippuvalaisimen
varjostin. Valkoinen sisäpinta heijastaa valoa tehokkaasti tilaan.
Sopii erityisen hyvin makuuhuoneeseen. Täydennä tuote mustalla
tai valkoisella E27 valaisinkalusteella.

K: 27 cm H: 45 cm E27

8380540-5500

7391741805492

Sivu 110

Mary 18 varjostin musta
Kangas-varjostin pöytävalaisimille. Klipsi-kiinnityksellä, sopii P45
(4,5cm Ø)-polttimoiden päälle. Alahalkaisija 18 cm.

K: 14 cm H: 18 cm

1157180-4000

7391741571885

Mary 18 varjostin valkoinen
Kangas-varjostin pöytävalaisimille. Klipsi-kiinnityksellä, sopii P45
(4,5cm Ø)-polttimoiden päälle. Alahalkaisija 18 cm.

K: 14 cm H: 18 cm

1157180-5000

7391741571816

Raina L - varjostin
Raina valaisimet ovat juuttikankaisia kattovalaisimia, jotka antavat
tilaan kevyttä merihenkistä tunnelmaa. Täydennä tuote
valaisinkalusteella.

K: 45 cm H: 27 cm E27 Max. 60W

V2662-27M

6430062560800

Raina S - varjostin
Raina valaisimet ovat juuttikankaisia kattovalaisimia, jotka antavat
tilaan kevyttä merihenkistä tunnelmaa. Täydennä tuote
valaisinkalusteella.

K: 30 cm H: 20 cm E27 Max. 60W

V2662-20M

6430062560763

Riisipaperi 40 cm
Perinteinen valkoinen riisipaperivalaisin jossa on uusi ja kestävä
bambusta tehty diagonaalisymetrinen runko. Valo on miellyttävä
niin kuin riisipaperivalaisimissa on tapana. Max 60W.

H: 40 cm Max. 60W

RIS40V

6430012953416

Riisipaperi 50 cm
Perinteinen valkoinen riisipaperivalaisin jossa on uusi ja kestävä
bambusta tehty diagonaalisymetrinen runko. Valo on miellyttävä
niin kuin riisipaperivalaisimissa on tapana. Max 60W.

H: 50 cm Max. 60W

RIS50V

6430012953423
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Riisipaperi 60 cm
Perinteinen valkoinen riisipaperivalaisin jossa on uusi ja kestävä
bambusta tehty diagonaalisymetrinen runko. Valo on miellyttävä
niin kuin riisipaperivalaisimissa on tapana. Max 60W.

H: 60 cm Max. 60W

RIS60V

6430012953430

Solid 15 varjostin musta
Solid 15 puuvillavarjostin sopii pöytävalaisimiin, joiden korkeus on
enintään 40cm. Klipsikiinnitys sopii P45 (4,5cm Ø)-tai pienempien
polttimoiden päälle.

K: 14 cm H: 15 cm Max. 25W

7410150-4000

7391741101587

Solid 15 varjostin valkoinen
Solid 15 puuvillavarjostin sopii pöytävalaisimiin, joiden korkeus on
enintään 40cm. Klipsikiinnitys sopii P45 (4,5cm Ø)-tai pienempien
polttimoiden päälle.

K: 14 cm H: 15 cm Max. 25W

7410150-1000

7331413101514

Solid 18 varjostin tummansininen
Solid 18 puuvillavarjostin sopii pöytävalaisimiin, joiden korkeus on
enintään 55cm. Klipsikiinnitys sopii P45 (4,5cm Ø)-tai pienempien
polttimoiden päälle.

K: 18 cm H: 18 cm Max. 25W

7410180-3000

7391741101853

Solid 18 varjostin valkoinen
Solid 18 puuvillavarjostin sopii pöytävalaisimiin, joiden korkeus on
enintään 55cm. Klipsikiinnitys sopii P45 (4,5cm Ø)-tai pienempien
polttimoiden päälle.

K: 18 cm H: 18 cm Max. 25W

7410180-5000

7331413101811

Trevisio varjostin musta
E27 Kippikiinnitys (yläkiinnitys)

K: 21,5 cm H: ylä 10 cm ala 20 cm E27
60W

2826241-4000

7391741262486

Sivu 112

Trevisio varjostin valkoinen mustalla saumalla
Roger Perssonin suunnittelema keinonahkavarjostin upealla
ommel-yksityiskohdalla. Soveltuu E27-kantaisiin valaisimiin (E27
Kippikiinnitys yläkiinnitys). Saatavana valkoisena.

K: 21,5 cm H: ylä 10 cm ala 20 cm E27
60W

2826245-5000

7391741624505

Venice 20 pyöreä varjostin musta

K: 18 cm H: 20 cm E14 klipsi

8381200-4000

7391741812094

Venice 23 ovaali varjostin musta

K: 18 cm H: ylä 18 x 18 cm ala 23 x 18 cm
E14 40W

8381230-4000

7391741812391

Venice 23 ovaali varjostin valkoinen

K: 18 cm H: ylä 18 x 18 cm ala 23 x 18 cm
E14 40W

8381230-5000

7391741812315

Venice 23 ovaali varjostin vihreä

K: 18 cm H: ylä 18 x 18 cm ala 23 x 18 cm
E14 40W

8381230-2501

7391741812322

Venice 30 ovaali varjostin harmaa
K: 21 cm H: ylä 28 x 19 cm ala 30 x 22 cm
Upea ovaalinmuotoinen poimullinen puuvillavarjostin, joka sopii
E27 Max. 60W
korkeisiin pöytävalaisimiin, jotka sijoitetaan esimerkiksi
sivupöydälle tai ikkunalaudalle. Valkoinen sisäpinta heijastaa valon
tehokkaasti.

8381300-4500

7391741813022

Sivu 113

Venice 30 ovaali varjostin valkoinen
K: 21 cm H: ylä 28 x 19 cm ala 30 x 22 cm
Upea ovaalinmuotoinen poimullinen puuvillavarjostin, joka sopii
E27 Max. 60W
korkeisiin pöytävalaisimiin, jotka sijoitetaan esimerkiksi
sivupöydälle tai ikkunalaudalle. Valkoinen sisäpinta heijastaa valon
tehokkaasti.

Yoko varjostin korallinkeltainen
Upea pyöreä riisipaperivalaisin. Neljä riippuvaa tupsua antavat
valaisimelle näyttävyyttä ja ryhtiä.

Sivu 114

K: 25 cm H: 37 cm Max. 60W

8381300-5000

7391741813091

YOKK

6430012953904

