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ytvořte si ten pravý styl osvětlení
dělejte skvělý dojem
š obývací pokoj získá ohromující vzhled díky stolní lampě, která mu dodá moderní 
dech při zapnutém i vypnutém světle.

Navrženo pro váš obývací pokoj nebo ložnici
• Vytvořte stylovou a přívětivou atmosféru
• Perfektní relaxace a atmosféra
• Vytvoření překrásných světelných efektů
• Snadné sestavení
• Vysoce kvalitní materiály



 Vytvořte stylovou atmosféru
Svítidlo je navrženo tak, aby splňovalo nejmodernější 
požadavky, trendy a styly, takže bezproblémově 
zapadne do vašeho interiéru a vytvoří atmosféru, 
jakou jste vždy chtěli.

Perfektní relaxace a atmosféra
Obývací pokoj je srdcem každého domova – místem, 
kde se scházejí a relaxují rodiny a kde tráví čas se 
svými hosty. Osvětlení obývacího pokoje nebo 
ložnice musí být flexibilní a musí se snadno 
přizpůsobit různým typům použití v průběhu dne. 
Pečlivé umístění různých zdrojů světla a hra 
s vrstvením světla také přispívá k vytvoření dojmu 
prostoru a propůjčuje pokoji světlý vzhled a pocit 
otevřenosti.

Nádherné světelné efekty
Design tohoto svítidla vytváří nádherné světelné 
efekty, které vylepšují večerní atmosféru vašeho 
obývacího pokoje. Zajímavá souhra světel a stínů při 
zapnutí svítidla zcela změní vzhled místnosti.

Snadné sestavení
Kompaktní, modulární prvky lze složit na sebe 
během několika minut. Lehce se přenáší, přemisťují 
a instalují.

Vysoce kvalitní materiály
Toto svítidlo je sestaveno z vrstvených vzorů 
z vysoce kvalitních materiálů s prémiovou 
povrchovou úpravou. Díky tomu je výrobek pevný, 
má dlouhou životnost a bude vylepšením vašeho 
domova na dlouhá léta.
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Design a provedení
• Materiál: textilie
• Barva: bílá

Rozměry a hmotnost výrobku
• Minimální výška: 35,5 cm
• Maximální výška: 185,5 cm
• Délka: 57,2 cm
• Šířka: 45,5 cm

Technické údaje
• Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V, 50–60 Hz
• Počet žárovek: 1
• Patice/objímka: E27
• Žárovka v balení: žárovka není součástí balení
• Maximální příkon náhradní žárovky: 60 W
• Ztlumitelné svítidlo: Ne
• Zabudovaný LED zdroj: NE
• Energetická třída světelného zdroje: žárovka není 

součástí balení
• Svítidlo je kompatibilní s žárovkami třídy: A++ až E
• Kód IP: IP20, ochrana proti předmětům větším než 

12,5 mm, není voděodolné
• Třída ochrany: II – dvojitá izolace

Servis
• Záruka: 2 roky

Rozměry a hmotnost balení
• Výška: 41,9 cm
• Délka: 64,1 cm
• Šířka: 10,6 cm

Různé
• Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj a ložnice
• Styl: Současný
• Typ: Závěsné svítidlo
•

Specifikace
Závěsné svítidlo
Ecru bílá
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