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Lampa wisząca Art déco
w kształcie Saturna
PR1962 Chrom klosz kula
200 mm

Opis produktu
Lampa wisząca
Powłoka Chrom

h 70 cm
Rurka mosiężna 40 cm
Żarówki: E27 max 60W
Kaptur na klosz Φ 8 cm

Klosz opal mat
h 20 cm
Φ 20 cm
Otwór Φ 8 cm
Powłoka lampy (możliwe opcje):
- A. - Antik
- R. - Rustik
- P. - Poliert
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Cena

1 635,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

do 14 dni

Symbol

PR-1962.C_GL-326!!!.OPL

Kod producenta

PR-1962.C_GL-326!!!.OPL

Producent

Lamptique

WAŻNE

Tworzymy w manufakturze na twoje
indywidualne zamówienie.

- B. - Berliner Messing
- C. - Chrom
- N. - Nikiel

czytaj więcej o powłokach...

Klasyczna lampa wisząca z kloszem w kształcie kuli i otaczającym go w poziomie szklanym pierścieniem Saturna. Wykonana z
wysokiej jakości mosiądzu i białego szkła opalowego powstałego z masy szklanej tradycyjną metodą dmuchaną. Dzięki
mlecznemu szkłu światło może rozświetlić pomieszczenie bez efektu oślepiania. Pierścień Saturna dodatkowo odbija Światło w
dół. Hak sufitowy jest ukryty pod mosiężnym baldachimem przymocowanym do gładkiej rury za pomocą śruby dociskowej.
Prosty kształt lampy sprawdzi się jako stylowy dodatek do większości wnętrz. Szklana kula zapewnia przyjemne,
nieoślepiające światło w dużym promieniu, dzięki czemu całe pomieszczenie skąpane będzie pełnym światłem.
Prezentowana na zdjęciu lampa mosiężna wykończona jest powłoką z chromu. Możliwe jest wykonanie lampy w innych
powłokach: Antik, Berliner Messing, Poliert, Rustik, Chrom lub Nikiel.
Informacje dodatkowe:
Lampa powstaje po złożeniu zamówienia.
Istnieje możliwość zmiany długości rurki i oprawy pod żarówki 100W.
Produkt dostarczany jest bez żarówek.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz rodzaj powłoki:: A. - Antik , R. - Rustik , P. - Poliert , B. - Berliner Messing , C. - Chrom , N. - Nikiel
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