PENDANT
LAMPS
CATALOG

CATALOG PENDANT LAMPS

PANDORA
pendant lamp
• Modern and stylish design that
will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

IP20
class I

protection

120cm

40W

cable length

max

Bulb Type

E27

Dimensions:

15,5x23cm

en pendant lamp
The PLATINET PPL lamp series features a high-quality, modern design
with a stylish appearance that will give your interior a unique look. The
lamp fits perfectly into your living room, children’s room, dining area,
kitchen or office space. With its up-to-date design, it blends perfectly
into both modern and cIassic interiors. SPECIFICATIONS: Ideal for
many types of rooms. Uses E27 light bulbs - max 40W. Supply voltage:
220-240V. Construction: Metal. Dimensions: 15,5x23cm. Length of the
cable: 120cm
pl Lampa wisząca
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi trendami na
rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. Lampa idealnie pasuje
do: pokoju dziennego, młodzieżowego, salonu, jadalni, kuchni czy
gabinetu, a dzięki swojemu designowi idealnie wtapia się w nowoczesne
i klasyczne wnętrza. SPECYFIKACJA: Nowoczesny i stylowy wygląd,
który uczyni Twoje wnętrza wyjątkowymi. Idealna propozycja dla wielu
rodzajów pomieszczeń. Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED,
energooszczędna). Napiecie zasilania: 220-240V. Materiał konstrukcji:
Metal. Wymiary: 15,5x23cm. Długośc przewodu: 120cm.

PPL01B

CATALOG PENDANT LAMPS

hermes
pendant lamp
• Modern and stylish design that
will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

IP20
class I

protection

120cm

40W

cable length

max

Bulb Type

E27

Dimensions:

36x21,5cm

EN pendant lamp
The PLATINET PPL lamp series features a high-quality, modern design
with a stylish appearance that will give your interior a unique look. The
lamp fits perfectly into your living room, children’s room, dining area,
kitchen or office space. With its up-to-date design, it blends perfectly
into both modern and cIassic interiors. SPECIFICATIONS: Ideal for
many types of rooms. Uses E27 light bulbs - max 40W. Supply voltage:
220-240V. Construction: Metal. Dimensions: 36x21,5cm. Length of the
cable: 120cm
PL Lampa wisząca
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi trendami na
rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. Lampa idealnie pasuje
do: pokoju dziennego, młodzieżowego, salonu, jadalni, kuchni czy
gabinetu, a dzięki swojemu designowi idealnie wtapia się w nowoczesne
i klasyczne wnętrza. SPECYFIKACJA: Nowoczesny i stylowy wygląd,
który uczyni Twoje wnętrza wyjątkowymi. Idealna propozycja dla wielu
rodzajów pomieszczeń. Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED,
energooszczędna). Napiecie zasilania: 220-240V. Materiał konstrukcji:
Metal. Wymiary: 36x21,5cm. Długośc przewodu: 120cm

PPL04B

CATALOG PENDANT LAMPS

KRONOS
pendant lamp
• Modern and stylish design that
will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

IP20
class I

protection

120cm

40W

cable length

max

Bulb Type

E27

Dimensions:

36x28cm

EN pendant lamp
The PLATINET PPL lamp series features a high-quality, modern design
with a stylish appearance that will give your interior a unique look. The
lamp fits perfectly into your living room, children’s room, dining area,
kitchen or office space. With its up-to-date design, it blends perfectly
into both modern and cIassic interiors. SPECIFICATIONS: Ideal for
many types of rooms. Uses E27 light bulbs - max 40W. Supply voltage:
220-240V. Construction: Metal. Dimensions: 36x28cm. Length of the
cable: 120cm
PL Lampa wisząca
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi trendami na
rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. Lampa idealnie pasuje do:
pokoju dziennego, młodzieżowego, salonu, jadalni, kuchni czy gabinetu,
a dzięki swojemu designowi idealnie wtapia się w nowoczesne
i klasyczne wnętrza. SPECYFIKACJA: Nowoczesny i stylowy wygląd,
który uczyni Twoje wnętrza wyjątkowymi. Idealna propozycja dla wielu
rodzajów pomieszczeń. Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED,
energooszczędna). Napiecie zasilania: 220-240V. Materiał konstrukcji:
Metal. Wymiary: 36x28cm. Długośc przewodu: 120cm.

PPL05B

CATALOG PENDANT LAMPS

helios
pendant lamp
• Modern and stylish design that
will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

IP20
class I

protection

120cm

40W

cable length

max

Bulb Type

E27

Dimensions:

33x25cm

EN pendant lamp
The PLATINET PPL lamp series features a high-quality, modern design
with a stylish appearance that will give your interior a unique look. The
lamp fits perfectly into your living room, children’s room, dining area,
kitchen or office space. With its up-to-date design, it blends perfectly
into both modern and cIassic interiors. SPECIFICATIONS: Ideal for
many types of rooms. Uses E27 light bulbs - max 40W. Supply voltage:
220-240V. Construction: Metal. Dimensions: 33x25cm. Length of the
cable: 120cm
PL Lampa wisząca
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi trendami na
rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. Lampa idealnie pasuje
do: pokoju dziennego, młodzieżowego, salonu, jadalni, kuchni czy
gabinetu, a dzięki swojemu designowi idealnie wtapia się w nowoczesne
i klasyczne wnętrza. SPECYFIKACJA: Nowoczesny i stylowy wygląd,
który uczyni Twoje wnętrza wyjątkowymi. Idealna propozycja dla wielu
rodzajów pomieszczeń. Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED,
energooszczędna). Napiecie zasilania: 220-240V. Materiał konstrukcji:
Metal. Wymiary: 33x25cm. Długośc przewodu: 120cm.

PPL07B

CATALOG PENDANT LAMPS

hades
pendant lamp
• Modern and stylish design that
will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

IP20
class I

protection

120cm

40W

cable length

max

Bulb Type

E27

Dimensions:

29x21cm

en pendant lamp
The PLATINET PPL lamp series features a high-quality, modern design
with a stylish appearance that will give your interior a unique look. The
lamp fits perfectly into your living room, children’s room, dining area,
kitchen or office space. With its up-to-date design, it blends perfectly
into both modern and cIassic interiors. SPECIFICATIONS: Ideal for
many types of rooms. Uses E27 light bulbs - max 40W. Supply voltage:
220-240V. Construction: Metal. Dimensions: 29x21cm. Length of the
cable: 120cm
pl Lampa wisząca
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi trendami na
rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. Lampa idealnie pasuje
do: pokoju dziennego, młodzieżowego, salonu, jadalni, kuchni czy
gabinetu, a dzięki swojemu designowi idealnie wtapia się w nowoczesne
i klasyczne wnętrza. SPECYFIKACJA: Nowoczesny i stylowy wygląd,
który uczyni Twoje wnętrza wyjątkowymi. Idealna propozycja dla wielu
rodzajów pomieszczeń. Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED,
energooszczędna). Napiecie zasilania: 220-240V. Materiał konstrukcji:
Metal. Wymiary: 29x21cm. Długośc przewodu: 120cm.

PPL09B

CATALOG PENDANT LAMPS

ARES
pendant lamp
• Modern and stylish design that
will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

IP20
class I

protection

120cm

40W

cable length

max

Bulb Type

E27

Dimensions:

41,5x32cm

en pendant lamp
The PLATINET PPL lamp series features a high-quality, modern design
with a stylish appearance that will give your interior a unique look. The
lamp fits perfectly into your living room, children’s room, dining area,
kitchen or office space. With its up-to-date design, it blends perfectly
into both modern and cIassic interiors. SPECIFICATIONS: Ideal for
many types of rooms. Uses E27 light bulbs - max 40W. Supply voltage:
220-240V. Construction: Metal. Dimensions: 41,5x32cm. Length of the
cable: 120cm
pl Lampa wisząca
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi trendami na
rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. Lampa idealnie pasuje do:
pokoju dziennego, młodzieżowego, salonu, jadalni, kuchni czy gabinetu,
a dzięki swojemu designowi idealnie wtapia się w nowoczesne
i klasyczne wnętrza. SPECYFIKACJA: Nowoczesny i stylowy wygląd,
który uczyni Twoje wnętrza wyjątkowymi. Idealna propozycja dla wielu
rodzajów pomieszczeń. Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED,
energooszczędna). Napiecie zasilania: 220-240V. Materiał konstrukcji:
Metal. Wymiary: 41,5x32 cm. Długośc przewodu: 120cm.

PPL011B

CATALOG PENDANT LAMPS

atlas
pendant lamp
• Modern and stylish design that
will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

IP20
class I

protection

120cm

40W

cable length

max

Bulb Type

E27

Dimensions:

30x28cm

en pendant lamp
The PLATINET PPL lamp series features a high-quality, modern design
with a stylish appearance that will give your interior a unique look.
The lamp fits perfectly into your living room, children’s room, dining
area, kitchen or office space. With its up-to-date design, it blends
perfectly into both modern and cIassic interiors. SPECIFICATIONS:
Ideal for many types of rooms. Uses E27 light bulbs - max 40W. Supply
voltage: 220-240V. Construction: Metal. Dimensions: 30x28cm. Length
of the cable: 120cm
pl Lampa wisząca
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi trendami na
rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. Lampa idealnie pasuje
do: pokoju dziennego, młodzieżowego, salonu, jadalni, kuchni czy
gabinetu, a dzięki swojemu designowi idealnie wtapia się w nowoczesne
i klasyczne wnętrza. SPECYFIKACJA: Nowoczesny i stylowy wygląd,
który uczyni Twoje wnętrza wyjątkowymi. Idealna propozycja dla wielu
rodzajów pomieszczeń. Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED,
energooszczędna). Napiecie zasilania: 220-240V. Materiał konstrukcji:
Metal. Wymiary: 30x28 cm. Długośc przewodu: 120cm.

PPL012B

CATALOG PENDANT LAMPS

temida
pendant lamp
• Modern and stylish design that
will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

IP20
class I

protection

120cm

40W

cable length

max

Bulb Type

E27

Dimensions:

38x38cm

EN pendant lamp
The PLATINET PPL lamp series features a high-quality, modern design
with a stylish appearance that will give your interior a unique look. The
lamp fits perfectly into your living room, children’s room, dining area,
kitchen or office space. With its up-to-date design, it blends perfectly
into both modern and cIassic interiors. SPECIFICATIONS: Ideal for
many types of rooms. Uses E27 light bulbs - max 40W. Supply voltage:
220-240V. Construction: Metal + PCV. Dimensions: 38x38cm. Length of
the cable: 120cm
PL Lampa wisząca
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi trendami na
rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. Lampa idealnie pasuje
do: pokoju dziennego, młodzieżowego, salonu, jadalni, kuchni czy
gabinetu, a dzięki swojemu designowi idealnie wtapia się w nowoczesne
i klasyczne wnętrza. SPECYFIKACJA: Nowoczesny i stylowy wygląd,
który uczyni Twoje wnętrza wyjątkowymi. Idealna propozycja dla wielu
rodzajów pomieszczeń. Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED,
energooszczędna). Napiecie zasilania: 220-240V. Materiał konstrukcji:
Metal + PCV. Wymiary: 38x38 cm. Długośc przewodu: 120cm

PPL013B

CATALOG PENDANT LAMPS

hera
pendant lamp
• Modern and stylish design that
will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

IP20
class I

protection

120cm

40W

cable length

max

Bulb Type

E27

Dimensions:

20x36cm

en pendant lamp
The PLATINET PPL lamp series features a high-quality, modern design
with a stylish appearance that will give your interior a unique look. The
lamp fits perfectly into your living room, children’s room, dining area,
kitchen or office space. With its up-to-date design, it blends perfectly
into both modern and cIassic interiors. SPECIFICATIONS: Ideal for
many types of rooms. Uses E27 light bulbs - max 40W. Supply voltage:
220-240V. Construction: Metal. Dimensions: 20x36cm. Length of the
cable: 120cm
pl Lampa wisząca
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi trendami na
rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. Lampa idealnie pasuje do:
pokoju dziennego, młodzieżowego, salonu, jadalni, kuchni czy gabinetu,
a dzięki swojemu designowi idealnie wtapia się w nowoczesne
i klasyczne wnętrza. SPECYFIKACJA: Nowoczesny i stylowy wygląd,
który uczyni Twoje wnętrza wyjątkowymi. Idealna propozycja dla wielu
rodzajów pomieszczeń. Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED,
energooszczędna). Napiecie zasilania: 220-240V. Materiał konstrukcji:
Metal. Wymiary: 20x36 cm.Długośc przewodu: 120cm.

PPL018B

CATALOG PENDANT LAMPS

MIDAS
pendant lamp
• Modern and stylish design that
will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

IP20
class I

protection

120cm

40W

cable length

max

Bulb Type

E27

Dimensions:

30x26cm

en pendant lamp
The PLATINET PPL lamp series features a high-quality, modern design
with a stylish appearance that will give your interior a unique look. The
lamp fits perfectly into your living room, children’s room, dining area,
kitchen or office space. With its up-to-date design, it blends perfectly
into both modern and cIassic interiors. SPECIFICATIONS: Ideal for
many types of rooms. Uses E27 light bulbs - max 40W. Supply voltage:
220-240V. Construction: Metal. Dimensions: 30x26cm. Length of the
cable: 120cm
pl Lampa wisząca
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi trendami na
rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. Lampa idealnie pasuje
do: pokoju dziennego, młodzieżowego, salonu, jadalni, kuchni czy
gabinetu, a dzięki swojemu designowi idealnie wtapia się w nowoczesne
i klasyczne wnętrza. SPECYFIKACJA: Nowoczesny i stylowy wygląd,
który uczyni Twoje wnętrza wyjątkowymi. Idealna propozycja dla wielu
rodzajów pomieszczeń. Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED,
energooszczędna). Napiecie zasilania: 220-240V. Materiał konstrukcji:
Metal. Wymiary: 30x26 cm. Długośc przewodu: 120cm.

PPL019B

CATALOG PENDANT LAMPS

apollo
pendant lamp
• Modern and stylish design that
will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

IP20
class I

protection

120cm

40W

cable length

max

Bulb Type

E27

Dimensions:

35x31cm

EN pendant lamp
The PLATINET PPL lamp series features a high-quality, modern design
with a stylish appearance that will give your interior a unique look. The
lamp fits perfectly into your living room, children’s room, dining area,
kitchen or office space. With its up-to-date design, it blends perfectly
into both modern and cIassic interiors. SPECIFICATIONS: Ideal for
many types of rooms. Uses E27 light bulbs - max 40W. Supply voltage:
220-240V. Construction: Metal. Dimensions: 35x31cm. Length of the
cable: 120cm.
PL Lampa wisząca
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi trendami na
rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. Lampa idealnie pasuje do:
pokoju dziennego, młodzieżowego, salonu, jadalni, kuchni czy gabinetu,
a dzięki swojemu designowi idealnie wtapia się w nowoczesne
i klasyczne wnętrza. SPECYFIKACJA: Nowoczesny i stylowy wygląd,
który uczyni Twoje wnętrza wyjątkowymi. Idealna propozycja dla wielu
rodzajów pomieszczeń. Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED,
energooszczędna). Napiecie zasilania: 220-240V. Materiał konstrukcji:
Metal. Wymiary: 35x31 cm. Długośc przewodu: 120cm.

PPL020B

CATALOG PENDANT LAMPS

atena
pendant lamp
• Modern and stylish design that
will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

IP20
class I

protection

120cm

40W

cable length

max

Bulb Type

E27

Dimensions:

34x31cm

EN pendant lamp
The PLATINET PPL lamp series features a high-quality, modern design with
a stylish appearance that will give your interior a unique look. The lamp fits
perfectly into your living room, children’s room, dining area, kitchen or office
space. With its up-to-date design, it blends perfectly into both modern and
cIassic interiors. SPECIFICATIONS: Ideal for many types of rooms. Uses
E27 light bulbs - max 40W. Supply voltage: 220-240V. Construction: Metal.
Dimensions: 34x31cm. Length of the cable: 120cm
PL Lampa wisząca
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana z najwyższej
jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi trendami na rynku
z nowoczesnym i stylowym wyglądem. Lampa idealnie pasuje do: pokoju
dziennego, młodzieżowego, salonu, jadalni, kuchni czy gabinetu, a dzięki
swojemu designowi idealnie wtapia się w nowoczesne i klasyczne wnętrza.
SPECYFIKACJA: Nowoczesny i stylowy wygląd, który uczyni Twoje wnętrza
wyjątkowymi. Idealna propozycja dla wielu rodzajów pomieszczeń. Rodzaj
żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED, energooszczędna). Napiecie zasilania:
220-240V. Materiał konstrukcji: Metal. Wymiary: 34x31 cm. Długość
przewodu: 120cm

PPL021B

CATALOG PENDANT LAMPS

NIKE
pendant lamp
• Modern and stylish design that
will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

IP20
class I

protection

120cm

40W

cable length

max

Bulb Type

E27

Dimensions:

26x28cm

en pendant lamp
The PLATINET PPL lamp series features a high-quality, modern design
with a stylish appearance that will give your interior a unique look.
The lamp fits perfectly into your living room, children’s room, dining
area, kitchen or office space. With its up-to-date design, it blends
perfectly into both modern and cIassic interiors. SPECIFICATIONS:
Ideal for many types of rooms. Uses E27 light bulbs - max 40W. Supply
voltage: 220-240V. Construction: Metal. Dimensions: 26x28cm. Length
of the cable: 120cm
pl Lampa wisząca
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi trendami na
rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. Lampa idealnie pasuje do:
pokoju dziennego, młodzieżowego, salonu, jadalni, kuchni czy gabinetu,
a dzięki swojemu designowi idealnie wtapia się w nowoczesne
i klasyczne wnętrza. SPECYFIKACJA: Nowoczesny i stylowy wygląd,
który uczyni Twoje wnętrza wyjątkowymi. Idealna propozycja dla wielu
rodzajów pomieszczeń. Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED,
energooszczędna). Napiecie zasilania: 220-240V. Materiał konstrukcji:
Metal. Wymiary: 26x28cm. Długośc przewodu: 120cm

PPL023W

CATALOG PENDANT LAMPS

hestia
pendant lamp
• Modern and stylish design that
will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

IP20
class I

protection

120cm

40W

cable length

max

Bulb Type

E27

Dimensions:

26x36cm

en pendant lamp
The PLATINET PPL lamp series features a high-quality, modern design
with a stylish appearance that will give your interior a unique look. The
lamp fits perfectly into your living room, children’s room, dining area,
kitchen or office space. With its up-to-date design, it blends perfectly
into both modern and cIassic interiors. SPECIFICATIONS: Ideal for
many types of rooms. Uses E27 light bulbs - max 40W. Supply voltage:
220-240V. Construction: Metal. Dimensions: 26x36cm. Length of the
cable: 120cm
pl Lampa wisząca
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi trendami na
rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. Lampa idealnie pasuje
do: pokoju dziennego, młodzieżowego, salonu, jadalni, kuchni czy
gabinetu, a dzięki swojemu designowi idealnie wtapia się w nowoczesne
i klasyczne wnętrza. SPECYFIKACJA: Nowoczesny i stylowy wygląd,
który uczyni Twoje wnętrza wyjątkowymi. Idealna propozycja dla wielu
rodzajów pomieszczeń. Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED,
energooszczędna). Napiecie zasilania: 220-240V. Materiał konstrukcji:
Metal. Wymiary: 26x36 cm. Długośc przewodu: 120cm.

PPL025W

CATALOG PENDANT LAMPS

ikar
pendant lamp
• Modern and stylish design that
will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

IP20
class I

protection

120cm

40W

cable length

max

Bulb Type

E27

Dimensions:

17x14x28cm

EN pendant lamp
The PLATINET PPL lamp series features a high-quality, modern design
with a stylish appearance that will give your interior a unique look.
The lamp fits perfectly into your living room, children’s room, dining
area, kitchen or office space. With its up-to-date design, it blends
perfectly into both modern and cIassic interiors. SPECIFICATIONS:
Ideal for many types of rooms. Uses E27 light bulbs - max 40W. Supply
voltage: 220-240V. Construction: Metal. Dimensions: 17x14x28cm.
Length of the cable: 120cm
PL Lampa wisząca
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi trendami na
rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. Lampa idealnie pasuje
do: pokoju dziennego, młodzieżowego, salonu, jadalni, kuchni czy
gabinetu, a dzięki swojemu designowi idealnie wtapia się w nowoczesne
i klasyczne wnętrza. SPECYFIKACJA: Nowoczesny i stylowy wygląd,
który uczyni Twoje wnętrza wyjątkowymi. Idealna propozycja dla wielu
rodzajów pomieszczeń. Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED,
energooszczędna). Napiecie zasilania: 220-240V. Materiał konstrukcji:
Metal. Wymiary: 17x14x28 cm. Długośc przewodu: 120cm.

PPL026B

CATALOG PENDANT LAMPS

IRIS
pendant lamp
• Modern and stylish design that
will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

IP20
class I

protection

120cm

40W

cable length

max

Bulb Type

E27

Dimensions:

25x25cm

EN pendant lamp
The PLATINET PPL lamp series features a high-quality, modern design
with a stylish appearance that will give your interior a unique look. The
lamp fits perfectly into your living room, children’s room, dining area,
kitchen or office space. With its up-to-date design, it blends perfectly
into both modern and cIassic interiors. SPECIFICATIONS: Ideal for
many types of rooms. Uses E27 light bulbs - max 40W. Supply voltage:
220-240V. Construction: Metal / Wood. Dimensions: 25x25cm. Length
of the cable: 120cm
PL Lampa wisząca
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi trendami na
rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. Lampa idealnie pasuje
do: pokoju dziennego, młodzieżowego, salonu, jadalni, kuchni czy
gabinetu, a dzięki swojemu designowi idealnie wtapia się w nowoczesne
i klasyczne wnętrza. SPECYFIKACJA: Nowoczesny i stylowy wygląd,
który uczyni Twoje wnętrza wyjątkowymi. Idealna propozycja dla wielu
rodzajów pomieszczeń. Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED,
energooszczędna). Napiecie zasilania: 220-240V. Materiał konstrukcji:
Metal / drewno. Wymiary: 25x25cm. Długośc przewodu: 120cm

PPL02B

CATALOG PENDANT LAMPS

afrodyta
pendant lamp
• Modern and stylish design that
will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

IP20
class I

protection

120cm

40W

cable length

max

Bulb Type

E27

Dimensions:

32x13cm

EN pendant lamp
The PLATINET PPL lamp series features a high-quality, modern design
with a stylish appearance that will give your interior a unique look. The
lamp fits perfectly into your living room, children’s room, dining area,
kitchen or office space. With its up-to-date design, it blends perfectly
into both modern and cIassic interiors. SPECIFICATIONS: Ideal for
many types of rooms. Uses E27 light bulbs - max 40W. Supply voltage:
220-240V. Construction: Metal. Dimensions: 32x13cm. Length of the
cable: 120cm
Lampa wisząca
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi trendami na
rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. Lampa idealnie pasuje
do: pokoju dziennego, młodzieżowego, salonu, jadalni, kuchni czy
gabinetu, a dzięki swojemu designowi idealnie wtapia się w nowoczesne
i klasyczne wnętrza. SPECYFIKACJA: Nowoczesny i stylowy wygląd,
który uczyni Twoje wnętrza wyjątkowymi. Idealna propozycja dla wielu
rodzajów pomieszczeń. Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED,
energooszczędna). Napiecie zasilania: 220-240V. Materiał konstrukcji:
Metal. Wymiary: 32x13 cm. Długośc przewodu: 120cm.

PPL03S

CATALOG PENDANT LAMPS

orion
pendant lamp
• Modern and stylish design that
will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

IP20
class I

protection

120cm

40W

cable length

max

Bulb Type

E27

Dimensions:

30x30cm

en pendant lamp
The PLATINET PPL lamp series features a high-quality, modern design
with a stylish appearance that will give your interior a unique look. The
lamp fits perfectly into your living room, children’s room, dining area,
kitchen or office space. With its up-to-date design, it blends perfectly
into both modern and cIassic interiors. SPECIFICATIONS: Ideal for
many types of rooms. Uses E27 light bulbs - max 40W. Supply voltage:
220-240V. Construction: Stainless. Dimensions: 30x30cm. Length of
the cable: 120cm.
pl Lampa wisząca
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi trendami na
rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. Lampa idealnie pasuje
do: pokoju dziennego, młodzieżowego, salonu, jadalni, kuchni czy
gabinetu, a dzięki swojemu designowi idealnie wtapia się w nowoczesne
i klasyczne wnętrza. SPECYFIKACJA: Nowoczesny i stylowy wygląd,
który uczyni Twoje wnętrza wyjątkowymi. Idealna propozycja dla wielu
rodzajów pomieszczeń. Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED,
energooszczędna). Napiecie zasilania: 220-240V. Materiał konstrukcji:
Stal. Wymiary: 30x30cm. Długośc przewodu: 120cm

PPL06CH

CATALOG PENDANT LAMPS

reja
pendant lamp
• Modern and stylish design that
will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

IP20
class I

protection

120cm

40W

cable length

max

Bulb Type

E27

Dimensions:

35x26cm

en pendant lamp
The PLATINET PPL lamp series features a high-quality, modern
design with a stylish appearance that will give your interior a
unique look. The lamp fits perfectly into your living room, children’s
room, dining area, kitchen or office space. With its up-to-date
design, it blends perfectly into both modern and cIassic interiors.
SPECIFICATIONS: Ideal for many types of rooms. Uses E27 light
bulbs - max 40W. Supply voltage: 220-240V. Construction: Metal .
Dimensions: 35x26cm. Length of the cable: 120cm

pl Lampa wisząca
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi trendami na
rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. Lampa idealnie pasuje
do: pokoju dziennego, młodzieżowego, salonu, jadalni, kuchni czy
gabinetu, a dzięki swojemu designowi idealnie wtapia się w nowoczesne
i klasyczne wnętrza. SPECYFIKACJA: Nowoczesny i stylowy wygląd,
który uczyni Twoje wnętrza wyjątkowymi. Idealna propozycja dla wielu
rodzajów pomieszczeń. Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED,
energooszczędna). Napiecie zasilania: 220-240V. Materiał konstrukcji:
Metal. Wymiary: 35x26 cm. Długośc przewodu: 120cm.

PPL010WW

CATALOG PENDANT LAMPS

ARGOS
pendant lamp
• Modern and stylish design that
will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

IP20
class I

protection

120cm

40W

cable length

max

Bulb Type

E27

Dimensions:

35x12,5cm

en pendant lamp
The PLATINET PPL lamp series features a high-quality, modern design
with a stylish appearance that will give your interior a unique look. The
lamp fits perfectly into your living room, children’s room, dining area,
kitchen or office space. With its up-to-date design, it blends perfectly
into both modern and cIassic interiors. SPECIFICATIONS: Ideal for
many types of rooms. Uses E27 light bulbs - max 40W. Supply voltage:
220-240V. Construction: Metal. Dimensions: 35x12,5cm. Length of the
cable: 120cm
pl Lampa wisząca
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi trendami na
rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. Lampa idealnie pasuje
do: pokoju dziennego, młodzieżowego, salonu, jadalni, kuchni czy
gabinetu, a dzięki swojemu designowi idealnie wtapia się w nowoczesne
i klasyczne wnętrza. SPECYFIKACJA: Nowoczesny i stylowy wygląd,
który uczyni Twoje wnętrza wyjątkowymi. Idealna propozycja dla wielu
rodzajów pomieszczeń. Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED,
energooszczędna). Napiecie zasilania: 220-240V. Materiał konstrukcji:
Metal. Wymiary: 35x12,5cm. Długośc przewodu: 120cm.

PPL017W

CATALOG PENDANT LAMPS

kalipso
pendant lamp
• Modern and stylish design that
will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

IP20
class I

protection

120cm

40W

cable length

max

Bulb Type

E27

Dimensions:

18x32cm

EN pendant lamp
The PLATINET PPL lamp series features a high-quality, modern design
with a stylish appearance that will give your interior a unique look.
The lamp fits perfectly into your living room, children’s room, dining
area, kitchen or office space. With its up-to-date design, it blends
perfectly into both modern and cIassic interiors. SPECIFICATIONS:
Ideal for many types of rooms. Uses E27 light bulbs - max 40W. Supply
voltage: 220-240V. Construction: Metal + Glass. Dimensions: 18x32cm.
Length of the cable: 120cm
PL Lampa wisząca
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi trendami na
rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. Lampa idealnie pasuje
do: pokoju dziennego, młodzieżowego, salonu, jadalni, kuchni czy
gabinetu, a dzięki swojemu designowi idealnie wtapia się w nowoczesne
i klasyczne wnętrza. SPECYFIKACJA: Nowoczesny i stylowy wygląd,
który uczyni Twoje wnętrza wyjątkowymi. Idealna propozycja dla wielu
rodzajów pomieszczeń. Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED,
energooszczędna). Napiecie zasilania: 220-240V. Materiał konstrukcji:
Metal + Szkło. Wymiary: 18x32cm. Długośc przewodu: 120cm.

PPL08CH

CATALOG PENDANT LAMPS

gaja
pendant lamp
• Modern and stylish design that
will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

IP20
class I

protection

120cm

40W

cable length

max

Bulb Type

E27

Dimensions:

18x21cm

EN pendant lamp
The PLATINET PPL lamp series features a high-quality, modern design
with a stylish appearance that will give your interior a unique look. The
lamp fits perfectly into your living room, children’s room, dining area,
kitchen or office space. With its up-to-date design, it blends perfectly
into both modern and cIassic interiors. SPECIFICATIONS: Ideal for
many types of rooms. Uses E27 light bulbs - max 40W. Supply voltage:
220-240V. Construction: Glass. Dimensions: 18x21cm. Length of the
cable: 120cm
PL Lampa wisząca
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi trendami na
rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. Lampa idealnie pasuje do:
pokoju dziennego, młodzieżowego, salonu, jadalni, kuchni czy gabinetu,
a dzięki swojemu designowi idealnie wtapia się w nowoczesne
i klasyczne wnętrza. SPECYFIKACJA: Nowoczesny i stylowy wygląd,
który uczyni Twoje wnętrza wyjątkowymi. Idealna propozycja dla wielu
rodzajów pomieszczeń. Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED,
energooszczędna). Napiecie zasilania: 220-240V. Materiał konstrukcji:
Szkło. Wymiary: 18x21cm. Długośc przewodu: 120cm.

PPL014B

CATALOG PENDANT LAMPS

artEmis
pendant lamp
• Modern and stylish design that
will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

IP20
class I

protection

120cm

40W

cable length

max

Bulb Type

E27

Dimensions:

35x30cm

EN pendant lamp
The PLATINET PPL lamp series features a high-quality, modern design
with a stylish appearance that will give your interior a unique look. The
lamp fits perfectly into your living room, children’s room, dining area,
kitchen or office space. With its up-to-date design, it blends perfectly
into both modern and cIassic interiors. SPECIFICATIONS: Ideal for
many types of rooms. Uses E27 light bulbs - max 40W. Supply voltage:
220-240V. Construction: Glass. Dimensions: 35x30cm. Length of the
cable: 120cm
PL Lampa wisząca
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi trendami na
rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. Lampa idealnie pasuje
do: pokoju dziennego, młodzieżowego, salonu, jadalni, kuchni czy
gabinetu, a dzięki swojemu designowi idealnie wtapia się w nowoczesne
i klasyczne wnętrza. SPECYFIKACJA: Nowoczesny i stylowy wygląd,
który uczyni Twoje wnętrza wyjątkowymi. Idealna propozycja dla wielu
rodzajów pomieszczeń. Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED,
energooszczędna). Napiecie zasilania: 220-240V. Materiał konstrukcji:
Szkło. Wymiary: 35x30 cm. Długośc przewodu: 120cm.

PPL015C

CATALOG PENDANT LAMPS

DAFNE
pendant lamp
• Modern and stylish design that
will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

IP20
class I

protection

120cm

40W

cable length

max

Bulb Type

E27

Dimensions:

27x24cm

en pendant lamp
The PLATINET PPL lamp series features a high-quality, modern design
with a stylish appearance that will give your interior a unique look. The
lamp fits perfectly into your living room, children’s room, dining area,
kitchen or office space. With its up-to-date design, it blends perfectly
into both modern and cIassic interiors. SPECIFICATIONS: Ideal for
many types of rooms. Uses E27 light bulbs - max 40W. Supply voltage:
220-240V. Construction: Metal + Glass. Dimensions: 27x24cm. Length
of the cable: 120cm
pl Lampa wisząca
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi trendami na
rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. Lampa idealnie pasuje
do: pokoju dziennego, młodzieżowego, salonu, jadalni, kuchni czy
gabinetu, a dzięki swojemu designowi idealnie wtapia się w nowoczesne
i klasyczne wnętrza. SPECYFIKACJA: Nowoczesny i stylowy wygląd,
który uczyni Twoje wnętrza wyjątkowymi. Idealna propozycja dla wielu
rodzajów pomieszczeń. Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED,
energooszczędna). Napiecie zasilania: 220-240V. Materiał konstrukcji:
Metal + Szkło. Wymiary: 27x24 cm. Długośc przewodu: 120cm.

PPL016C

CATALOG PENDANT LAMPS

zefir
pendant lamp
• Modern and stylish design that
will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

IP20
class I

protection

120cm

40W

cable length

max

Bulb Type

E27

Dimensions:

12x20cm

en pendant lamp
The PLATINET PPL lamp series features a high-quality, modern design
with a stylish appearance that will give your interior a unique look. The
lamp fits perfectly into your living room, children’s room, dining area,
kitchen or office space. With its up-to-date design, it blends perfectly
into both modern and cIassic interiors. SPECIFICATIONS: Ideal for
many types of rooms. Uses E27 light bulbs - max 40W. Supply voltage:
220-240V. Construction: Glass. Dimensions: 12x20cm. Length of the
cable: 120cm
pl Lampa wisząca
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi trendami na
rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. Lampa idealnie pasuje do:
pokoju dziennego, młodzieżowego, salonu, jadalni, kuchni czy gabinetu,
a dzięki swojemu designowi idealnie wtapia się w nowoczesne
i klasyczne wnętrza. SPECYFIKACJA: Nowoczesny i stylowy wygląd,
który uczyni Twoje wnętrza wyjątkowymi. Idealna propozycja dla wielu
rodzajów pomieszczeń. Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED,
energooszczędna). Napiecie zasilania: 220-240V. Materiał konstrukcji:
Szkło. Wymiary: 12x20 cm. Długośc przewodu: 120cm.

PPL022BL

CATALOG PENDANT LAMPS

selene
pendant lamp
• Modern and stylish design that
will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

IP20
class I

protection

120cm

40W

cable length

max

Bulb Type

E27

Dimensions:

19x21cm

en pendant lamp
The PLATINET PPL lamp series features a high-quality, modern design
with a stylish appearance that will give your interior a unique look. The
lamp fits perfectly into your living room, children’s room, dining area,
kitchen or office space. With its up-to-date design, it blends perfectly
into both modern and cIassic interiors. SPECIFICATIONS: Ideal for
many types of rooms. Uses E27 light bulbs - max 40W. Supply voltage:
220-240V. Construction: Glass / Fabric. Dimensions: 19x21cm. Length
of the cable: 120cm
pl Lampa wisząca
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi trendami na
rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. Lampa idealnie pasuje
do: pokoju dziennego, młodzieżowego, salonu, jadalni, kuchni czy
gabinetu, a dzięki swojemu designowi idealnie wtapia się w nowoczesne
i klasyczne wnętrza. SPECYFIKACJA: Nowoczesny i stylowy wygląd,
który uczyni Twoje wnętrza wyjątkowymi. Idealna propozycja dla wielu
rodzajów pomieszczeń. Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED,
energooszczędna). Napiecie zasilania: 220-240V. Materiał konstrukcji:
Szkło / tkanina. Wymiary: 19x21 cm. Długośc przewodu: 120cm.

PPL024C

Producer:
PLATINET S.A.
30-798 Kraków, Sliwiaka 48, PL
www.platinet.eu

Importator: PLATINET ELECTRONICS SRL
077065 CORBEANCA, JUD ILFOV
str. PISCULUI 10A/2, RO
tel.: 0 742 233 799, officero@platinet.eu www.platinet.eu

