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Bricks is a family of luminaires combining 
design, functionality, original form 
and modernity. Simple constructions 
complemented by one common element–
a glowing tube – allow you to create 
luminaires ideal for any space. The softly 
curved geometry of the light is freely 
suspended, which gives the luminaires 
lightness and delicacy. The Bricks collection 
of luminaires will perfectly fill modern 
spaces and give them an original overtone.

Bricks to rodzina opraw łączących  w 
sobie design, funkcjonalność, oryginalną 
formę i nowoczesność. Proste konstrukcje 
uzupełnione o jeden wspólny element – 
świecącą tubę – pozwalają na tworzenie 
opraw idealnych dla każdej przestrzeni.  
Miękko zakrzywiona geometria światła 
zostaje swobodnie zwieszona co  nadaje
oprawom lekkości i delikatności. Kolekcja 
opraw Bricks idealnie wypełni nowoczesne 
przestrzenie i nada im oryginalnego 
wydźwięku. 
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SPRITZER

Spritzer is a lamp with dynamic, smooth 
shapes. Enclosed in a flexible tube, 
the light propagates gently along the 
designated lines. This elegant luminaire 
works perfectly together in a group of 
luminaires of the same type to create 
unique light constellations. Thanks to the 
irregular shapes that we can see in the 
Spritzer lamp, we can give the interior an 
unusual atmosphere.

Spritzer to lampa o dynamicznych, 
płynnych kształtach. Zamknięte w 
elastycznej tubie światło rozchodzi się 
delikatnie wzdłuż wyznaczonych linii. Ta 
elegancka oprawa idealnie współpracuje 
w grupie opraw tego samego rodzaju 
tworząc niepowtarzalne konstelacje 
świetlne. Dzięki nieregularnym kształtom, 
które możemy zobaczyć w lampie Spritzer, 
możemy nadać wnętrzu nietypowy klimat.
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SHADOW

Shadow is the answer for people who 
value simplicity in lighting. Lightweight 
body in the shape of a circle in which a 
flexible tube was placed, without visible 
mounting elements. The delicate light 
coming out of the luminaire directly 
illuminates the space in which it is 
located. The luminaire is available in two 
diameters 500/900mm. 

Shadow to odpowiedź dla osób ceniących 
prostotę w oświetleniu. Lekki korpus w 
kształcie koła w którym umieszczona 
została elastyczna tuba, bez widocznych 
elementów montażowych. Delikatne 
światło wydobywające się z oprawy w 
sposób bezpośredni oświetla przestrzeń 
w której się znajduje. Oprawa występuje 
w dwóch średnicach 500/900mm.



SPICY

Spicy is a luminaire with an intriguing 
shape. As the name suggests, it will add 
spice to any interior. The softly curved 
geometry of the light is freely hung 
on the wall, which gives the luminaire 
lightness. The use of several Spicy 
luminaires in a given space guarantees 
an amazing visual effect.

Spicy to oprawa o intrygującym kształcie. 
Jak sama nazwa wskazuje doda 
pikanterii każdemu wnętrzu. Miękko 
zakrzywiona geometria światła zostaje 
swobodnie zwieszona na ścianie co 
nadaje oprawie lekkości. Zastosowanie 
kilku opraw Spicy w danej przestrzeni 
gwarantuje otrzymanie niesamowitego 
efektu wizualnego.




