
NATURE



WOOD MAYA
βάση πορτατίφ / base tablelamp
E27 40W
ξύλο / wood

extra καπέλλο / extra shade:

LEATHER BLACK SHADE
E27  Ø27 
H30X25cm
δέρμα / leather
για πορτατίφ / for tablelamp

LEATHER DOUBLE BROWN AP
απλίκα / wallfitting
Ε27 40W
Ø45
δέρμα / leather

WOOD LOLA
βάση στύλου χωρίς καπέλλο
floorlamp without shade
Ε27 60W
H138cm
ξύλο / wood

extra καπέλλο / extra shade:

LEATHER BLACK SHADE
E27
Ø50cm
δέρμα / leather

LEATHER DOUBLE 
BLACK & WHITE AP

απλίκα / wallfitting
Ε27 40W

Ø45
δέρμα / leather

LEATHER WHITE AP
απλίκα / wallfitting

Ε27 40W
Ø45

δέρμα / leather

LEATHER DOUBLE BLACK
κρεμαστό / pendant

Ε27 60W
Ø50

δέρμα / leather
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DECO YUTA
κρεμαστό / pendant
E27 LED
Ø30 Η50cm
περαστό λινάτσα / with burlap

DECO YUTA BIG
κρεμαστό / pendant
E27 60W
Ø35 H55cm
περαστό λινάτσα / with burlap

DECO YUTA V
κρεμαστό / pendant
5φωτο / 5light x E27 LED
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / STRUCTURE
μεταλλική κατασκευή / metallic structure
40 x 40cm
λινάτσα / burlapΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ: λινάτσα, μαύρο, γκρι, πέτρα, μανόλια, δαλματίας, fedi

AVAILABLE IN COLORS: burlap, black, grey, stone, magnolia, dalmatian, fedi
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VISTA SMALL
κρεμαστό / pendant
E27 40W
Ø24 Η60cm
περαστό λινάτσα / with burlap

MARGIE
οροφής / ceiling
2 x E27 40W
μεγέθη / sizes: Ø30 / Ø40 / Ø50
χρώματα / colors:
λινάτσα, κρεμ, μαύρο, γκρι, πέτρα
burlap, cream, black, grey, stone

KONSTA 50
κρεμαστό / pendant

2 x E27 60W
50 x 50cm

ξύλινη μπάρα / wooden bar L50cm
περαστό λινάτσα / with burlap

ΔΙΑΤΙΘEΝΤΑΙ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ: λινάτσα, μαύρο, γκρι, πέτρα, μανόλια, δαλματίας, fedi
AVAILABLE IN COLORS: burlap, black, grey, stone, magnolia, dalmatian, fedi

CATALOGUE No 28

GALLIS LIGHTING

1
1

2
1

1
3



BOSS YUTA
κρεμαστό / pendant
4φωτο / 4light x E27 40W
H19 x 20 x 14
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / STRUCTURE
σχοινί καλώδιο / rope cable
ροζέτα ξύλινη / wooden plate Ø15

BOSS YUTA
οροφής / ceiling
E27 40W
H19 χ 20 χ 14cm

BOSS YUTA
κρεμαστό / pendant
E27 40W
H19 x 20 x 14cm
σχοινί καλώδιο / rope cable
ροζέτα ξύλινη / wooden plate Ø10

DIANA 50 / PATO
κρεμαστό / pendant
E27 60W 
Ø50 x H27cm
περαστό με πάτο λινάτσα
with burlap bottom
σχοινί καλώδιο / rope cable DIANA 30

κρεμαστό / pendant
E27 40W

Ø30
λινάτσα / burlap

πλεκτό με πάτο & φούντα
knitted with bottom & tassel

σχοινί καλώδιο / rope cable

WOOD FIRST
βάση πορτατίφ / tablelamp base 
Ε14  40W
L27 x 25cm
ξύλινο / wooden

extra καπέλλο / extra shade
DIANA 20
πλεκτό / knitted 
E14 Ø20 magnolia

ΔΙΑΤΙΘEΝΤΑΙ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ: λινάτσα, μαύρο, γκρι, πέτρα, μανόλια, δαλματίας, fedi
AVAILABLE IN COLORS: burlap, black, grey, stone, magnolia, dalmatian, fedi

CATALOGUE No 28

GALLIS LIGHTING
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DIANA 50 / ASTERI
οροφής / ceiling
Ε27 60W
Ø50 Η27cm
περαστό λινάτσα / with burlap

DIANA 50 / ASTERI
κρεμαστό / pendant
Ε27 60W
Ø50 Η27cm
περαστό λινάτσα / with burlap
σχοινί καλώδιο / rope cable

DIANA 80 PL / PATO
οροφής / ceiling
Ε27 60W
Ø80 Η28cm
περαστό λινάτσα / with burlap
πλεκτό με πάτο / knitted with bottom

DIANA 80 / PATO
κρεμαστό / pendant

Ε27 60W
Ø80 Η28cm

περαστό λινάτσα / with burlap
σχοινί καλώδιο / rope cable

πλεκτό με πάτο / knitted with bottom

ΔΙΑΤΙΘEΝΤΑΙ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ: λινάτσα, μαύρο, γκρι, πέτρα, μανόλια, δαλματίας, fedi
AVAILABLE IN COLORS: burlap, black, grey, stone, magnolia, dalmatian, fedi

CATALOGUE No 28

GALLIS LIGHTING
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WOOD PIROS/PYTHON
κρεμαστό / pendant

E27 LED
πλεκτό μαύρο
knitted black
Ø30 x Η37cm

DIANA BLACK
κρεμαστό / pendant
E27 60W
Ø50 x Η27cm
πλεκτό καπέλλο με πάτο & φούντα
knitted shade with bottom & tassel

WOOD MOCA/DIANA 30
κρεμαστό / pendant
E27 LED
πλεκτό χειροποίητο με
πάτο & φούντα Ø30 x H27
knitted handmade with
bottom & tassel Ø30 x H27

WOOD DIANA PETRA
κρεμαστό / pendant

6φωτο / 6light Ε27 LED
πλεκτά καπέλλα / knitted shades

ροζέτα ξύλινη / wooden plate Ø50
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / STRUCTURE

WOOD MOCA / DIANA PETRA 
κρεμαστό / pendant

Ε27 60W
Ø50 x Η27cm

πλεκτό Petra καπέλλο
 knitted Petra shade 

ΔΙΑΤΙΘEΝΤΑΙ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ: λινάτσα, μαύρο, 
γκρι, πέτρα, μανόλια, δαλματίας, fedi

AVAILABLE IN COLORS: burlap, black, grey, 
stone, magnolia, dalmatian, fedi
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DIANA BLACK & WHITE
κρεμαστό / pendant

4φωτο / 4light E27 40W
πλεκτά καπέλλα / knitted shades 4 x Ø30

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / STRUCTURE

WOOD POP
απλίκα  / wallfitting

E14 40W
με διακοσμητικό ξύλο
with decorative wood 

extra καπέλλο / extra shade
MILOS 

Ø20
πλεκτό καπέλλο / knitted shade

LINES DESK
βάση πορτατίφ  / tablelamp base

Ε14 40W

extra καπέλλο / extra shade
DIANA BLACK & WHITE

Ø30
πλεκτό καπέλλο / knitted shade

WOOD POP
απλίκα  / wallfitting
E14 40W
με διακοσμητικό ξύλο
with decorative wood 

extra καπέλλο / extra shade
MILOS 1/2 DALMATIAS 
Ø20
πλεκτό καπέλλο / knitted shade

MILOS
κρεμαστό / pendant
Ε14 40W
Ø20cm
μαύρο πλεκτό / knitted black

ΔΙΑΤΙΘEΝΤΑΙ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ: λινάτσα, μαύρο, γκρι, πέτρα, μανόλια, δαλματίας, fedi
AVAILABLE IN COLORS: burlap, black, grey, stone, magnolia, dalmatian, fedi

CATALOGUE No 28

GALLIS LIGHTING

1
2

0
1

2
1



WOOD RINGS II
πορτατίφ / tablelamp
Ε27 60W
H30cm
Ø18cm
ξύλινο / wooden
extra καπέλλο / extra shade

STAR/30
απλίκα/ wallfitting
Ε27 LED
30 x 35cm
με πλεκτό νήμα (λινάτσα, μαύρο, μανόλια, γκρι, πέτρα, δαλματίας)
with knitted thread (burlap, black, magnolia, grey stone, dalmatian)

WOOD MAYA
πορτατίφ / tablelamp

E27 60W
H50cm

ξύλινο / wooden
extra καπέλλο / extra shade

STAR 60
απλίκα / wallfitting
E27 LED
60cm x 35cm
πλεκτό με πάτο και φούντα
knitted with bottom & tassel
με πλεκτό νήμα (λινάτσα, μαύρο, μανόλια, γκρι, πέτρα, δαλματίας)
with knitted thread (burlap, black, magnolia, grey stone, dalmatian)

WOOD SQUARE II
πορτατίφ / tablelamp

Ε27 60W
extra καπέλλο / extra shade

STAR/20
απλίκα/ wallfitting

Ε27 LED
20 x 35cm

με περαστό νήμα (γκρί, λινάτσα, μανόλια, μαύρο)
with pile thread (grey, burlap, magnolia, black)

DECO YUTA BIG
κρεμαστό / pendant

E27 60W
Ø35 H55cm

ξύλινη ροζέτα / wooden plate Ø10cm
περαστό λινάτσα / with burlap

ΔΙΑΤΙΘEΝΤΑΙ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ:
λινάτσα, μαύρο, γκρι, πέτρα, 

μανόλια, δαλματίας, fedi

AVAILABLE IN COLORS:
burlap, black, grey, stone, 
magnolia, dalmatian, fedi

CATALOGUE No 28

GALLIS LIGHTING
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FIRST
πορτατίφ / tablelamp
Ε14 40W
H27x25cm
ξύλινο / wooden

extra καπέλλο / extra shade
DIANA 20 FEDI
E14
πλεκτό καπέλλο / knitted shade

DIANA 30 FEDI
κρεμαστό / pendant
E27 40W 
Ø30 
σχοινί καλώδιο / rope cable
πλεκτό καπέλλο / knitted shade

VISTA
κρεμαστό / pendant

Ε27 LED 
σχοινί καλώδιο / rope cable

περαστό καπέλλο / knitted shade

DIANA 30
κρεμαστό / pendant

E27 40W
Ø30 

μαύρο πλεκτό / black κnitted

GUN
πορτατίφ / tablelamp
Ε27 40W
H33cm
ξύλινο / wooden

extra καπέλλο / extra shade
DIANA 30 FEDI
Ε27
πλεκτό καπέλλο / knitted shade

ΔΙΑΤΙΘEΝΤΑΙ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ:
λινάτσα, μαύρο, γκρι, πέτρα, 

μανόλια, δαλματίας, fedi

AVAILABLE IN COLORS:
burlap, black, grey, stone, 
magnolia, dalmatian, fedi
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GALLIS LIGHTING
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WOOD ALEX / PEGASUS
κρεμαστό / pendant
Ø50
E27 60W
μαύρο πλεκτό / black knitted

PEGASUS DALMATIAS
κρεμαστό / pendant
Ø50 
E27 60W
πλεκτό / knitted

WOOD ALKYON
δαπέδου / floorlamp

E27 60W

extra καπέλλο / extra shade:

PEGASUS
καπέλλο πλεκτό μαύρο Ø50

knitted black shade Ø50

FOUR 
δαπέδου / floorlamp
E27 60W
μαύρο πλεκτό / black knitted
Η1m x Ø25cm

STAR/30 BALL 
απλίκα/ wallfitting

Ε27 LED
30 x 35cm

με πλεκτό νήμα &
ξύλινα διακοσμητικά
with knitted yarn &
wooden decorative

ΔΙΑΤΙΘEΝΤΑΙ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ:
λινάτσα, μαύρο, γκρι, πέτρα, 

μανόλια, δαλματίας, fedi

AVAILABLE IN COLORS:
burlap, black, grey, stone, 
magnolia, dalmatian, fedi

CATALOGUE No 28

GALLIS LIGHTING
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WOOD LILIAN II
κρεμαστό / pendant
2 x E27 40W
ξύλο με λινό καλώδιο
wooden with linen cable
πέτρα πλεκτό καπέλλο
stone knitted shade

WOOD FIRST BIG
πορτατίφ / tablelamp
E27 40W
H50cm

extra καπέλλο / extra shade
DIANA Ø30 PETRA 
πλεκτό καπέλλο / knitted shade

WOOD LILIAN
κρεμαστό / pendant

E27 40W
ξύλο με λινό καλώδιο

wooden with linen cable
πέτρα πλεκτό καπέλλο

stone knitted shade

WOOD LILIAN AP
απλίκα / wallfitting
E27 40W
ξύλο με λινό καλώδιο
wooden with linen cable
πέτρα πλεκτό καπέλλο
stone knitted shade

WOOD LILIAN II AP
απλίκα / wallfitting
2 x E27 40W
ξύλο με λινό καλώδιο
wooden with linen cable
πέτρα πλεκτό καπέλλο
stone knitted shade

WOOD MAX
ανάρτηση / suspension
E27 60W
σχοινί καλώδιο / rope cable

extra καπέλλο / extra shade
DIANA 50 PETRA 
πλεκτό καπέλλο / knitted shade

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ: 
λινάτσα, μαύρο, γκρι, πέτρα, 
μανόλια, δαλματίας, fedi

AVAILABLE IN COLORS: linen, 
black, grey, stone, magnolia,
dalmatian, fedi

CATALOGUE No 28

GALLIS LIGHTING
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WOOD ΜOCA / MILOS
κρεμαστό / pendant
Ε27 60W
πλεκτό λινάτσα / with burlap

MILOS PL
οροφής / ceiling
Ε27 60W
περαστό λινάτσα / with burlap

THREE
στύλος / floorlamp

E27 60W
H115cm

πλεκτό με μαύρο υφασμάτινο 
καλώδιο & διακόπτη

knitted with black fabric cable 
& switch

WOOD
ανάρτηση / suspension
Ε27 60W
σχοινί καλώδιο / rope cable

extra καπέλλο / extra shade 
PEGASUS
πλεκτή λινάτσα / knitted burlap

WOOD
ανάρτηση / suspension

Ε27 60W
σχοινί καλώδιο / rope cable

extra καπέλλο / extra shade 
MILOS

περαστό λινάτσα / with burlap

WOOD
ανάρτηση / suspension
Ε27 60W
σχοινί καλώδιο / rope cable

extra καπέλλο / extra shade 
PEGASUS
πλεκτή λινάτσα / knitted burlap

TWO
στύλος / floorlamp
E27 60W
H115cm
πλεκτό με σχοινί καλώδιο & διακόπτη
knitted with rope cable & switch

ΔΙΑΤΙΘEΝΤΑΙ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ: 
λινάτσα, μαύρο, γκρι, πέτρα, 

μανόλια, δαλματίας, fedi

AVAILABLE IN COLORS: linen, 
black, grey, stone, magnolia,

dalmatian, fedi

CATALOGUE No 28

GALLIS LIGHTING
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MO-118
κρεμαστό / pendant
3φωτο / 3light x E14 40W
σχοινί / rope
Ø43

MO-138
κρεμαστό / pendant
E27 60W
D34cm x H20cm
σχοινί καλώδιο / rope cable

MARGIE
οροφής / ceiling

2 x E27 40W
μεγέθη / sizes: Ø30 / Ø40 / Ø50

χρώματα / colors:
λινάτσα, μανόλια, γκρι, μαύρο, πέτρα

linen, magnolia, grey, black, stone

WOOD MANDI
απλίκα / wallfitting

E14 LED
extra καπέλλο / extra shade

καπέλλο / shade:

DIANA 20
Ø20

πλεκτό καπέλλο

WOOD MANDI
απλίκα / wallfitting

E14 LED
extra καπέλλο / extra shade

καπέλλο / shade:

MILOS
Ø20

πλεκτό καπέλλο

CATALOGUE No 28

GALLIS LIGHTING
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TEAR VI
κρεμαστό / pendant
6φωτο / 6light x E14 40W
με καπέλλα /with shades Ø14cm x H11cm
πλεκτό καφε με σχοινί καλώδιο
knitted brown with rope cable

TEAR
κρεμαστό / pendant

E14 40W
με καπέλλα /with shades Ø14cm x H11cm

πλεκτό καφε με απλό ή σχοινί καλώδιο
knitted brown with simple or rope cable

WOOD TEAR AP
απλίκα / wallfitting

E14 40W
με καπέλλα /with shades Ø14cm x H11cm

πλεκτό καφε με σχοινί καλώδιο
knitted brown with rope cable

CATALOGUE No 28

GALLIS LIGHTING
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INDI
κρεμαστό / pendant
E27 60W
καπέλλo / shade Ø28cm x H31cm
πλεκτό καφε / knitted brown

FRY
κρεμαστό / pendant
E27 60W
καπέλλo / shade Ø33cm x H17 cm
πλεκτό καφε / knitted brown

WOOD TAMARA LINO
κρεμαστό / pendant
2φωτο / 2light x E27 60W
λινό καλώδιο / linen cable

MO-024
κρεμαστό / pendant

2φωτο / 2light x  E27 60W
καπέλλo / shade Ø28cm x H31cm

σχοινί καλώδιο / rope cableTAMARA LINO
κρεμαστό / pendant

E27 60W
H120cm

λινό καλώδιo / linen cable
ντουϊ γαλβανιζέ ή μαύρο

lampholder galvanized or black
ροζέτα χρώμιο ή μαύρη

plate in chrome or black

CATALOGUE No 28

GALLIS LIGHTING
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RATTAN F WHITE
στύλος / floorlamp

Ø30 - E27 40W
λευκό / white

WOOD RATTAN VIII
κρεμαστό / pendant
8φωτο / 8light x E27 60W
σχοινί καλώδιο / rope cable
ροζέτα ξύλινη 40cm x 40cm
wooden plate 40cm x 40cm
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / STRUCTURE

RATTAN T WHITE
πορτατίφ / tablelamp
E27 40W
Ø30 - D25cm

RATTAN I WHITE
κρεμαστό / pendant
Ø30 / Ø40 / Ø50 - E27 60W
σε μαύρο & κόκκινο χρώμα
in black & red color

CATALOGUE No 28

GALLIS LIGHTING
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DOME
κρεμαστό / pendant
4φωτο / 4light x E27 60W
μεταλλική ροζέτα / metallic plate 40 x 40cm
καπέλλο / shade: 4 x RATTAN
Ø30cm 
μαύρο υφασμάτινο καλώδιο
black fabric cable

RATTAN T BLACK
πορτατίφ / tablelamp
Ø30 - E27 40W
D25cm

RATTAN I
κρεμαστό / pendant
Ø30 / Ø50 - E27 60W
σε μαύρο & κόκκινο χρώμα
in black & red color

RATTAN F BLACK
στύλος / floorlamp
Ø30 - E27 40W
μαύρο  / black

CATALOGUE No 28

GALLIS LIGHTING
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RATTAN F BEIGE
στύλος / floorlamp

Ø30 - E27 40W
μπεζ / beige

RATTAN I BEIGE
κρεμαστό / pendant
Ø30 / Ø50  - E27 60W
μπεζ / beige

WOOD RATTAN / BILL 
κρεμαστό / pendant

7φωτο / 7light x E27 60W
4 x 30, 1 x 40, 2 x BILL

ροζέτα / plate Ø35
σχοινί καλώδιο / rope cable

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / STRUCTURE

RATTAN T BEIGE
πορτατίφ / tablelamp
E27 40W
D25cm

CATALOGUE No 28

GALLIS LIGHTING
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STAR 60
απλίκα / wallfitting

E27 LED
60cm x 35cm

πλεκτό με φούντα
knitted with tassel

STAR 30
απλίκα / wallfitting

E27 LED
30cm x 35cm

πλεκτό με φούντα
knitted with tassel

DIANA LINATSA
κρεμαστό / pendant
Ε27 60W
Ø50 x Η27cm
πλεκτό με πάτο & φούντα
knitted with bottom & tassel

DIANA LINATSA PL
οροφής / ceiling

Ε27 60W
 Ø50 x Η27cm

πλεκτό με πάτο και φούντα
knitted with bottom & tassel

CATALOGUE No 28
1
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FABRIC



W001
απλίκα / wallfitting

Ε14 40W
βάση: χρώμιο / base: chrome

H30cm
λευκό ή μαύρο καπέλλο

white or black shade
18cm x 18cm

F006
βάση στύλου / base florlamp
Ε27 60W 
βάση: αλουμίνιο / base: aluminum
H172cm
extra καπέλλο λευκό / extra white shade
Ø44cm x H25cm

F003
βάση στύλου / base florlamp

Ε27 60W 
βάση: χρώμιο / base: chrome

H150cm
extra καπέλλο λευκό / extra white shade

Ø44cm x H25cm

W004
απλίκα / wallfitting
Ε14 40W 
βάση: χρώμιο ματ / base: matt chrome
H25cm x L18cm
λευκό οβάλ καπέλλο / white oval shade
D16cm x H26cm

W0041 & W0042
απλίκα / wallfitting
Ε27 40W 
βάση: χρώμιο ματ / base: matt chrome
18cm x 8cm x H13cm

W0041
λευκό καπέλλο / white shade
L27cm x H16cm

W0042
μαύρο καπέλλο / black shade
L27cm x H16cm

BR1023
βάση πορτατίφ / base tablelamp 

Ε27 60W 
βάση: χρώμιο / base: chrome

H40cm
λευκό καπέλλο / white shade

2416021
απλίκα / wallfitting
Ε27 40W & LED 1W 

βάση: χρώμιο / base: chrome
H26cm x L18cm

λευκό καπέλλο / white shade

CATALOGUE No 28

GALLIS LIGHTING
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T010
βάση πορτατίφ / base tablelamp
Ε27 60W 
διπλό μπράτσο / double arm base
H45cm
extra καπέλλο / extra shade

F011
βάση στύλου / base florlamp
Ε27 60W 
βάση με διπλό μπράτσο
double arm base
H162cm
extra καπέλλο / extra shade
Ø50 Η29

F011
βάση στύλου / base floorlamp

 Ε27 60W 
βάση με διπλό μπράτσο

double arm base
Η162cm

extra καπέλλο / extra shade
Ø50 Η29

WOOD NINE / CROSS
ανάρτηση / suspension 
Ε27 60W
σχοινί καλώδιο / rope cable
extra καπέλλο Cross / extra shade Cross

WOOD UFO / CROSS
ανάρτηση / suspension 

Ε27 60W
σχοινί καλώδιο / rope cable

extra καπέλλο Cross / extra shade Cross

CATALOGUE No 28

GALLIS LIGHTING
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S006
κρεμαστό / pendant
Ε27 60W 
στρογγυλό λευκό καπέλλο
round white shade
Ø44cm x H25cm

MARIALENA 62
βάση πορτατίφ / base tablelamp

Ε27 60W 
αλουμίνιο & σκούρο ξύλο

aluminum & dark wood
H62cm

με τετράγωνο λευκό καπέλλο
with square white shade

26cm x 26cm

F006
βάση στύλου / base floorlamp
Ε27 60W 
αλουμίνιο / aluminum
H172cm
extra καπέλλο / extra shade

MARIALENA 160
βάση στύλου / base floorlamp
Ε27 60W 
αλουμίνιο & σκούρο ξύλο
aluminum & dark wood
H160cm
με τετράγωνο λευκό καπέλλο
with square white shade
35cm x 35cm

TONI WOOD
απλίκα / wallfitting

Ε14 40W
ματ νίκελ & ξύλο

matt nickel & wood
H25cm

SOLE
απλίκα / wallfitting

Ε14 40W
ματ νίκελ / matt nickel 

H25cm

καπέλλο / shade:
15 x 15 x H17cm

σε λευκό & μαύρο χρώμα
in whte & black color

καπέλλο / shade:
15 x 15 x H17cm

σε λευκό & μαύρο χρώμα
in white & black color
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F0171 & F0172
βάση στύλου / base floorlamp
Ε27 60W 
μεταλλική βάση / metallic base
H135 x 30cm
καπέλλο / shade: Ø44 x H25cm
F0171: λευκό / white
F0172: μαύρο / black

T0121 & T0122
βάση πορτατίφ / base tablelamp
Ε27 60W 
μεταλλική βάση / metallic base
H35cm
καπέλλο / shade: Ø20 x H32cm
Τ0121: λευκό / white
Τ0122: μαύρο / black

Τ0121

Τ0122

ELISA  Ø50
κρεμαστό / pendant
Ε27 60W 
καπέλλο / shade: Ø50 x H29cm
σε μαύρο & μπεζ χρώμα
in black & beige color

extra καπέλλο / extra shade 

ELISA  Ø50
Ø50 x H29cm

σε μαύρο & μπεζ χρώμα
in black & beige color

F006
βάση στύλου / base floorlamp 

Ε27 60W 
αλουμίνιο / aluminum

H172cm

ELISA  Ø30
κρεμαστό / pendant

Ε27 60W 
καπέλλο / shade: Ø30 x H23cm

σε μαύρο & μπεζ χρώμα
in black & beige color
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LOUIS ROUND Ø30
κρεμαστό / pendant
Ε27 60W 
καπέλλο / shade: Ø30 x H20cm
μαύρο - χρυσό & μαύρο - ασημί
black - gold & black - silver

LOUIS ROUND Ø40
κρεμαστό / pendant

Ε27 60W 
καπέλλο / shade: Ø40 x H20cm
μαύρο - χρυσό & μαύρο - ασημί

black - gold & black - silver

WOOD JOANNA
κρεμαστό / pendant
9φωτο / 9light
9 x Ε27 40W 
σε καφέ & εκρού χρώμα
in brown & ecru color
ξύλινη ροζέτα / wooden plate 40 x 40cm
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / STRUCTURE
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LOUIS NEW
κρεμαστό / pendant
Ε27 60W 
καπέλλο / shade: H30 x Ø25 x Ø35cm 
σε γκρι, μπεζ & μπορντό χρώμα
in grey, beige & deep red color

LETTERS
κρεμαστό / pendant
Ε27 60W 
καπέλλο / shade: H30 x Ø30 x Ø38cm 
λινό με γράμματα / linen with letters

FRANCE
κρεμαστό / pendant

Ε27 60W 
καπέλλο / shade: H30 x Ø25 x Ø28cm 

λινό με γράμματα / linen with letters
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C-THRU
κρεμαστό / pendant

Ε27 60W 
καπέλλο / shade: Ø42 x H21,5cm 

σε λευκό & καφέ χρώμα
in white & brown color

TOKYO
κρεμαστό / pendant

Ε27 60W 
παραλληλόγραμμο καπέλλο / parallelogram shade:

40 x 40 x H20cm 
μαύρο - λευκό / black - white
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WOOD INA BAR
κρεμαστό / pendant
3φωτο / 3light x E14 40W
ξύλινη μπάρα / wooden bar: L80cm
σχοινί καλώδιο / rope cable
καπέλλο σε λευκό χρώμα
shade in white color

WOOD POPS FIRST III
κρεμαστό / pendant

3φωτο / 3light x E14 40W
ξύλινο με σχοινί καλώδιο / wooden with rope cable

ξύλινη ροζέτα / wooden plate Ø15cm
καπέλλο σε λευκό & μαύρο χρώμα

shade in white & black color
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / STRUCTURE

INA POP
κρεμαστό / pendant

9φωτο / 9light x E14 40W
μεταλλική μαύρη ροζέτα / metallic black plate 40 x 40cm

μαύρο υφασμάτινο καλώδιο / black fabric cable 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / STRUCTURE
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ELSA 
πλαφονιέρα / ceiling plate
Ø40 x H25 / Ø50 x H27 
E27 LED
με πάτο / with bottom
λευκό, μπέζ / white, beige

NEW ELSA 
πλαφονιέρα / ceiling plate

Ø40 H22 / Ø50 H22 
E27 LED

με πάτο / with bottom
λευκό με μαύρη τρέσα / white with black hem

γκρι με μαύρη τρέσα / grey with black hem

WOOD MAX / AVISTA
ανάρτηση / suspension

E27 60W
ανάρτηση με πυράκι H120cm

suspension with decorative wood H120cm

με καπέλλο Avista / with Avista shade
40 x 50 x H40cm

μπεζ, μαύρο / beige, black

WOOD MAX / ELISA
ανάρτηση / suspension
E27 60W
ανάρτηση με πυράκι H120cm
suspension with decorative wood H120cm 
καπέλλο Elisa / Elisa shade Ø50
μπεζ, μαύρο / beige, black
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PARK LANE AP
απλίκα / wallfitting
Ε14 40W 
βάση: ματ νίκελ, χρώμιο, μπρονζέ
base: matt nickel, chrome, bronze
Η20,5cm x L25cm x Ø13,5cm
extra καπέλλo: λευκό, μαύρο, μπεζ, γκρι
extra shade: white, black, beige, grey 

PARK LANE AP LED
απλίκα / wallfitting
Ε14 40W & LED 1W 
βάση: ματ νίκελ, χρώμιο, μπρονζέ
base: matt nickel, chrome, bronze
Η20,5cm x L25cm x Ø13,5cm
extra καπέλλo: λευκό, μαύρο, μπεζ, γκρι
extra shade: white, black, beige, grey 

PARK LANE
πορτατίφ / tablelamp

Ε27 60W 
βάση: ματ αλουμίνιο, χρώμιο, μπρονζέ
base: matt aluminum, chrome, bronze

Η52,5cm x L28,5cm x Ø14,5cm
extra καπέλλo: λευκό, μαύρο, μπεζ, γκρι

extra shade: white, black, beige, grey 

PARK LANE
στύλος / floorlamp

Ε27 60W 
βάση: ματ αλουμίνιο, χρώμιο, μπρονζέ
base: matt aluminum, chrome, bronze

Η5148,5cm x L40m x Ø22,5cm
extra καπέλλo: λευκό, μαύρο, μπεζ, γκρι

extra shade: white, black, beige, grey 

PARK LANE
πορτατίφ / tablelamp

Ε27 60W 
βάση: ματ αλουμίνιο, χρώμιο, μπρονζέ
base: matt aluminum, chrome, bronze

Η52,5cm x L28,5cm x Ø14,5cm
extra καπέλλo: λευκό, μαύρο, μπεζ, γκρι

extra shade: white, black, beige, grey PARK LANE GRANDE
απλίκα / wallfitting

Ε27 2x40W 
βάση: ματ νίκελ, χρώμιο, μπρονζέ
base: matt nickel, chrome, bronze

Η20,5cm x L25cm x Ø13,5cm
extra καπέλλo: λευκό, μαύρο, μπεζ, γκρι

extra shade: white, black, beige, grey 

PARK LANE
στύλος / floorlamp

Ε27 60W 
βάση: ματ αλουμίνιο, χρώμιο, μπρονζέ
base: matt aluminum, chrome, bronze

Η5148,5cm x L40m x Ø22,5cm
extra καπέλλo: λευκό, μαύρο, μπεζ, γκρι

extra shade: white, black, beige, grey 

7468

0539

0538

4505

4506

4504

4517

7063

7062

7064
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RAVELLO LED
απλίκα / wallfitting
Ε27 40W 
βάση: ματ νίκελ, χρώμιο, μπρονζέ
base: matt nickel, chrome, bronze
Η30cm x W17,5cm x D24,5cm
extra καπέλλo: λευκό, μαύρο, μπεζ, γκρι
extra shade: white, black, beige, grey

RAVELLO READER
απλίκα / wallfitting
Ε27 40W 
βάση: ματ νίκελ, χρώμιο, μπρονζέ
base: matt nickel, chrome, bronze
Η30cm x W17,5cm x D24,5cm
extra καπέλλo: λευκό, μαύρο, μπεζ, γκρι
extra shade: white, black, beige, grey 

RAVELLO TABLE
πορτατίφ / tablelamp

Ε27 60W 
βάση: ματ νίκελ, χρώμιο, μπρονζέ
base: matt nickel, chrome, bronze

Η57cm x W25cm x D30,5cm
extra καπέλλo: λευκό, μαύρο, μπεζ, γκρι

extra shade: white, black, beige, grey

RAVELLO FLOOR
στύλος / floorlamp
Ε27 60W 
βάση: ματ νίκελ, χρώμιο, μπρονζέ
base: matt nickel, chrome, bronze
Η158,5cm x W42cm x D48,5cm
extra καπέλλo: λευκό, μαύρο, μπεζ, γκρι
extra shade: white, black, beige, grey

LAGO 280
απλίκα / wallfitting
Ε27 40W 
βάση: ματ νίκελ, χρώμιο, μπρονζέ
base: matt nickel, chrome, bronze
28cm x W11,3m x D13,5cm
extra καπέλλo: λευκό, γκρι
extra shade: white, grey

RIVA 350
απλίκα / wallfitting
Ε14 40W 
βάση: ματ νίκελ, ματ χρυσό, μπρονζέ, χρώμιο
base: matt nickel, matt gold, bronze, nickel
Η35cm x W13,8cm x D15cm
extra καπέλλo: λευκό, μαύρο, μπεζ, γκρι
extra shade: white, black, beige, grey

SAN MARINO
απλίκα / wallfitting
G9 40W 
βάση: ματ νικελ, χρώμιο, μπρονζέ
base: matt nickel, chrome, bronze
Η31cm x W17,7m x D22cm
extra καπέλλo: λευκό, μαύρο, μπεζ, γκρι
extra shade: white, black, beige, grey

TATE
απλίκα / wallfitting

Ε27 40W 
βάση: ματ χρυσό, χρώμιο, μπρονζέ

base: matt gold, chrome, bronze
Η43,5cm x W32,5m x D13cm

extra καπέλλo: λευκό, μαύρο, μπεζ, γκρι
extra shade: white, black, beige, grey

7458

7078

0988

7086

7254 7253

094009410942

7078

4538

4554

7080
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CASERTA 
απλίκα / wallfitting
Ε27 40W 
βάση: ματ νίκελ, ματ χρυσό,  χρώμιο, μπρονζέ
base: matt nickel matt gold, chrome, bronze
Η59cm x W32,5m x D13cm
extra καπέλλo: λευκό, μαύρο, μπεζ, γκρι
extra shade: white, black, beige, grey

LIMA
απλίκα / wallfitting
G9 40W 
βάση: ματ νίκελ, ματ χρυσό,  χρώμιο, μπρονζέ
base: matt nickel matt gold, chrome, bronze
Η35cm x W32,5m x D13cm
extra καπέλλo: λευκό, μαύρο, μπεζ, γκρι
extra shade: white, black, beige, grey

GAUDI
απλίκα / wallfitting

Ε27 40W
βάση: ματ νίκελ, μπρονζέ
base: matt nickel, bronze

Η35cm x W32,5m x D13cm
extra καπέλλo: μαύρο, γκρι

extra shade: black, grey VALBONNE
απλίκα / wallfitting
Ε27 40W 
βάση: ματ αλουμίνιο, χρώμιο, μπρονζέ
base: matt aluminum, chrome, bronze
Η73,5cm x W40m x D14cm
extra καπέλλo: λευκό, μαύρο, μπεζ, γκρι
extra shade: white, black, beige, grey

7171

7964

7373 7396
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