




GALLIS S.A. is one of the leading manufacturers and distributors of decorative 
& architectural lighting in Greece. 

Established in 1987, GALLIS S.A. solidified and continued advancing the successful 
lighting trade operation founded 40 years ago. 

The company’s premises, showrooms, retail outlets, manufacturing and warehouse 
facilities are strategically located in close proximity to the center of Athens, all 
situated on privately owned property. This enables production and delivery to the 
company’s own retail outlets, major department and retail chain stores, as well 
as domestic and international customers, to be conducted in a fast and efficient 
manner.

COMPANY PROFILE



GALLIS S.A. offers a wide range of lighting fixtures solutions, characterized by a 
continues research and manufacture of products MADE IN GREECE, with creativity, 
care and high expertise. Products are designed to suit different context of applications, 
in harmony with the most current trends, according to the Market requirements and 
respecting the EU and international regulations.

All the above are the result of a continuous and progressive improvement of the 
manufacturing processes that make GALLIS S.A. a dynamic and ever-growing 
company, able to export to over 30 countries worldwide.

GALLIS S.A. is able to provide an ever wider range of products satisfying several 
needs of lighting. Investments in the fields of research and development are continuous 
and enable us to meet key requirements of safety, efficiency ,energy saving and high 
quality.

With CNC, lathe and other mechanical equipment combined with our human resources, 
we export 90% of our production to European countries and Middle East. Product 
and component testing processes are established and maintained according to ISO 
9001:2000 standards and are implemented systematically in order to ensure the 
highest product quality, safety and customer satisfaction.

ABOUT PRODUCTS



GOING GREEN An Active Step For Tomorrow

Sustaining our environment is ensuring our future. Simply put, it is no longer a 
desire but a necessity, and for this reason, sustainability, has become one of our 
core values. Interested in actively taking a stance, and contributing our share, the 
“Gallis Green Initiative”, was launched in 2008. It incorporated new and sustainable 
manufacturing methods, which significantly reduced the environmental footprint 
of our operations, as well as establishing a recycling protocol for reduced wastes 
from our factory. 

In 2010, we installed a solar plant of photovoltaic panels on the roof of our factory 
conserving energy and limiting our dependency on electrical power. Firmly believ-
ing that change can occur by design and not be default, we created a Green Team 
task force in our R&D department, solely devoted in researching, identifying and 
developing new ways to create energy-efficient luminaires.

 Our current line of products is among the most eco-friendly line we have ever 
manufactured, as a result of all these efforts.

GOING GREEN
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GALLIS QUALITY



WOOD

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ 
ΑΡΕΣΚΕΙΑΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ 
WOOD & ΣΥΝΘΕΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ

CHOOSE THE PARTS OF 
YOUR APEAL FROM THE 
WOOD COLLECTION & 
CREATE YOUR OWN LIGHT



WOOD CANDLE
κρεμαστό / pendant
Ε27 LED
φθορίου / fluorescent
Ø45cm x Η43cm
ξύλινο με σχοινί καλώδιο
wooden with rope cable

TULIP AP  
απλίκα / wallfitting

Ε27 LED, φθορίου / fluorescent
ξύλινη απλίκα / wooden ap

Ø50cm x Η30cm

extra σχοινί καλώδιο για την 
διαμόρφωση του δικού σας σχεδίου

extra rope cable to
shape your own design

ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΧΟΙΝΙ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΠΡΙΖΑ

AFTER REQUEST ROPE
CABLE WITH PLUG

TULIP PL  
οροφής / ceiling
Ε27 LED, φθορίου / fluorescent
ξύλινo / wooden
Ø50cm x Η30cm

WOOD TULIP  
κρεμαστό / pendant
Ε27 LED, φθορίου / fluorescent
ξύλινo / wooden
 Ø50cm x Η30cm
ξύλινο με σχοινί καλώδιο
wooden with rope cable

CATALOGUE No 28
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Διατίθεται σε φυσικό ξύλο & ανθρακί  
Available in natural wood & dark grey

WOOD BALL 
κρεμαστό / pendant

Ε27 60W 
ξύλινο / wood

Η40cm x L41cm x Ø40cm

WOOD RENATA 
οροφής / ceiling
Ε27 60W
ξύλινο / wooden
H30cm x Ø45cm

WOOD KATE
κρεμαστό / pendant

Ε27 60W
H40cm x Ø42cm

ξύλινο με σχοινί καλώδιο
 wooden with rope cable

WOOD RENATA 
κρεμαστό / pendant
Ε27 60W
H30cm x Ø45cm
ξύλινο με σχοινί καλώδιο
wooden with rope cable

CATALOGUE No 28

GALLIS LIGHTING
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WOOD THIRA 
κρεμαστό / pendant
Ε27 60W
ξύλινο / wooden
H40cm x L30cm
σχοινί καλώδιο με διακοσμητικό ξύλο
rope cable with decorative wood

WOOD THIRA MINI 
κρεμαστό / pendant
Ε27 40W
ξύλινο / wooden
H34cm x L24cm
σχοινί καλώδιο με διακοσμητικό ξύλο
rope cable with decorative wood

WOOD EVA
κρεμαστό / pendant

Ε27 40W
ξύλινο / wooden
Η55cm x Ø38cm

ξύλινο με σχοινί καλώδιο
wooden with rope cable

WOOD NORA
κρεμαστό / pendant

Ε27 60W
ξύλινο / wooden
Η50cm x Ø45cm

ξύλινο με σχοινί καλώδιο
wooden with rope cable

WOOD SYROS
πορτατίφ / tablelamp

Ε27 40W
10 x 10cm x H7cm

H18cm
βάση ξύλινη / wooden base

CATALOGUE No 28

GALLIS LIGHTING
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SEVINA
κρεμαστό / pendant

Ε27 40W
Η37,5cm x Ø20cm

ξύλινο με σχοινί καλώδιο
wooden with rope cable

SEVINA BAR III
3φωτο κρεμαστό / 3light pendant
Ε27 40W
μπάρα / bar: 80cm
με σχοινί καλώδιο / with rope cable

WOOD ERIETA FLOOR
βάση στύλου / floorlamp base
Ε27 60W
H140cm
extra καπέλλο / extra shade 

WOOD ERIETA
πορτατίφ / tablelamp
Ε27 60W
H45cm
extra καπέλλο / extra shade  

WOOD FIESTA
πορτατίφ / tablelamp
Ε14 40W
H40cm

CATALOGUE No 28

GALLIS LIGHTING
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WOOD TRIGONO BIG 
κρεμαστό / pendant

Ε27 60W
ξύλινο / wooden
D50cm x H38cm

με σχοινί καλώδιο
with rope cable

WOOD TRIGONO 
κρεμαστό / pendant
Ε27 40W
ξύλινο / wooden
D32cm x H42cm
με σχοινί καλώδιο
with rope cable

WOOD TRIGONO 
οροφής / ceiling
Ε27 40W
ξύλινο / wooden
L30cm x H42cm

WOOD WILSON No13
πορτατίφ / tablelamp
E14 40W
H25cm
ξύλινο / wooden
χωρίς καπέλλο / without shade
extra καπέλλο / extra shade

WOOD WILSON No4 
πορτατίφ / tablelamp

E27 40W
H25cm

ξύλινο / wooden
χωρίς καπέλλο / without shade

extra καπέλλο / extra shade

WOOD WILSON No1
πορτατίφ / tablelamp
E27 40W
H25cm
ξύλινο / wooden
χωρίς καπέλλο / without shade
extra καπέλλο / extra shade

WOOD WILSON No11
πορτατίφ / tablelamp

E14 40W
H20cm

ξύλινο / wooden
χωρίς καπέλλο / without shade

extra καπέλλο / extra shade

CATALOGUE No 28

GALLIS LIGHTING
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DIAMOND 
κρεμαστό / pendant
Ε27 60W
ξύλινο / wooden
45 & H40cm
σχοινί καλώδιο Η1,00m
rope cable Η1,00m

DIAMOND 
οροφής / ceiling
Ε27 60W
ξύλινο / wooden
45 & H40cm

WOOD LIBRA
βάση στύλου / floorlamp base

Ε27 60W
H170cm

με σχοινί καλώδιο / with rope cable
extra καπέλλο / extra shade

WOODY
κρεμαστό / pendant

Ε27 60W
φυσικό ξύλο / natural wood

H25cm x Ø32cm

Υφασμάτινα καπέλλα κατόπιν ζήτησης σε λευκό, μπεζ, μαύρο 
& κρεμ χρώμα ή πλεκτά & δερμάτινα χειροποίητα καπέλλα 

Fabric shades upon request in white, beige, black & off white 
color or knitted & leather handmade shades 

CATALOGUE No 28

GALLIS LIGHTING
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WOOD TETRAGON
κρεμαστό / pendant

Ε27 60W
ξύλινο πλαίσιο κύβος

wooden cube frame
Η35cm x 35cm χ 30cm

με σχοινί καλώδιο / with rope cable

WOOD TETRAGON II 
κρεμαστό / pendant
2 x Ε27 40W
ξύλινο / wooden
Η26cm x 45m x 50cm
με σχοινί καλώδιο / with rope cable

WOOD MEGA TETRAGON III 
κρεμαστό / pendant

3 x Ε27 40W
ξύλινο / wooden

Η35cm x 85m x 70cm
με σχοινί καλώδιο / with rope cable

WOOD DOGGO
πλαφονιέρα / ceiling plate
2 x Ε27 40W
ξύλινο πλαίσιο / wooden frame 42cm x 42cm
οπάλ γυαλί / opal glass

CATALOGUE No 28

GALLIS LIGHTING

0
2

6
0

2
7



WOOD PINK AP
απλίκα / wallfitting
Ε27 LED
H50cm
ξύλινη απλίκα με μαύρο 
κορδόνι, ρυθμιζόμενο ύψος, 
φίς & διακόπτη
wooden plate with cable, 
adjustable height, plug and 
switch

WOOD TOUCH BALL AP
απλίκα / wallfitting
GU 10 LED
Ø11cm 
H50cm
με σχοινί καλώδιο
wooden plate with rope cable

WOOD KOUBARISTRA BALL-11
απλίκα / wallfitting

GU 10 LED
Ø11cm
H50cm

με σχοινί καλώδιο
wooden plate with rope cable

WOOD GLORIA
απλίκα / wallfitting
GU 10 LED, φθορίου / fluorescent
H45cm
ξύλινη ροζέτα Ø15cm
wooden plate Ø15cm
σχοινί καλώδιο / rope cable

WOOD WILSON No3
πορτατίφ / tablelamp
E14 40W
H29
ξύλινο / wooden
χωρίς καπέλλο / without shade
extra καπέλλο / extra shade

WOOD DONA
απλίκα / wallfitting
Ε27 LED
H45cm
ξύλινη απλίκα με μαύρο
κορδόνι, ρυθμιζόμενο ύψος
wooden plate with black cable,
adjustable height

WOOD IRA
απλίκα / wallfitting
E27 LED
H50cm
ξύλινη απλίκα με σχοινί καλώδιο
wooden plate with rope cable

CATALOGUE No 28

GALLIS LIGHTING
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WOOD BALL 11 SQ
κρεμαστό / pendant
H120cm
10 φώτα / 10 light x GU10 LED
ξύλινη ροζέτα 40cm x 40cm με σχοινί καλώδιο
wooden plate 40cm x 40cm with rope cable

WOOD BALL 11
κρεμαστό / pendant

GU10 LED
H120cm

ξύλινη ροζέτα με σχοινί καλώδιο
wooden plate with rope cable

WOOD BAR BALL 11
κρεμαστό / pendant
6 φώτα / 6 light x GU10 LED
H120cm
ξύλινη μπάρα 80cm xΗ7cm με σχοινί καλώδιο
wooden bar 80cm xΗ7cm with rope cable

CATALOGUE No 28

GALLIS LIGHTING
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WOOD ROUND BALL 11
κρεμαστό / pendant
6φωτο / 6light x Gu10 LED
H120cm
ξύλινη ροζέτα  / wooden plate Ø25
σχοινί καλώδιο / rope cable

WOOD MARIO BALL 11 DOUBLE
απλίκα / wallfitting

2φωτη / 2light x Gu10 LED
σχοινί καλώδιο / rope cable

WOOD MARIO BALL RIGE DOUBLE 
απλίκα / wallfitting

2φωτη / 2light x E27 40W
σχοινί καλώδιο / rope cable

CATALOGUE No 28
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WOOD PEND II
κρεμαστό / pendant
Ε27 40W
ξύλινη μπάρα / wooden bar L60cm x 7cm
8 x 8 x H30cm
σχοινί καλώδιο / rope cable

WOOD WILSON 11
πορτατίφ / tablelamp

Ε14 40W
H20cm

ξύλινο / wooden
extra καπέλλο / extra shade 

WOOD WILSON 4
πορτατίφ / tablelamp
Ε27 40W
H25cm
ξύλινο / wooden
extra καπέλλο / extra shade 

WOOD BAR PEND III
κρεμαστό / pendant

3 φωτο / 3 light x Ε27 40W
μπάρα ξύλινη 80cm x H7cm με σχοινί καλώδιο

wooden bar 80cm x H7cm with rope cable
8cm x 8cm x Η30cm

φυσικό ξύλο / natural wood

WOOD PEND 
κρεμαστό / pendant
Ε27 40W
ξύλινη ροζέτα / wooden plate
8 x 8 x H30cm
σχοινί καλώδιο / rope cable

WOOD FIRST
πορτατίφ / tablelamp

Ε14 40W
L27cm x H25cm

ξύλινο με λευκό καπέλλο
wooden with white shade

CATALOGUE No 28

GALLIS LIGHTING
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WOOD CYLINDER 
κρεμαστό / pendant
Ε27 40W
Ø6cm x 40cm
ροζέτα / plate: Ø10cm 
ξύλινο με σχοινί καλώδιο
wooden with rope cable

WOOD CYLINDER BAR
κρεμαστό / pendant
Ε27 3 x 40W
Ø6cm x 40cm
μπάρα ξύλινη / wooden bar  L80cm
ξύλινο με σχοινί καλώδιο / wooden with rope cable

WOOD SOFIA / RHOMBUS  
απλίκα / wallfitting
Ε27 40W
H50cm
ξύλινο με σχοινί καλώδιο & φούντα 
wooden with rope cable & tassel

WOOD ALEX  
απλίκα / wallfitting
Ε27 40W
H50cm
ξύλινο με μαύρο υφασμάτινο 
καλώδιο, φούντα, φις και διακόπτη
wooden with black fabric cable, 
tassel, plug & switch

WOOD LOLA
βάση στύλου χωρίς καπέλλο

floorlamp base without shade
Ε27 60W
H138cm

ξύλο / wood
Διατίθεται σε φυσικό ξύλο & wenge
 Available in natural wood & wenge

extra καπέλλο / extra shade

Υφασμάτινα καπέλλα κατόπιν 
ζήτησης σε λευκό, μπεζ, μαύρο & 

κρεμ χρώμα ή πλεκτά & δερμάτινα 
χειροποίητα καπέλλα 

Fabric shades upon request in white, 
beige, black & off white color or 

knitted & leather handmade shades 

CATALOGUE No 28

GALLIS LIGHTING
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WOOD STICK LED SQ 
κρεμαστό / pendant
4 x LED 3W
ξύλινη ροζέτα / wooden plate
30 x 30cm
λινό καλώδιο / linen cable

WOOD CYLINDER
οροφής / ceiling

GU10 LED
Ø6cm

ξύλινο / wood

Διατίθεται σε 2 μεγέθη
Available in 2 sizes:

SMALL Η12cm
MEDIUM Η18cm

WOOD STICK VELOS
      κρεμαστό / pendant 

6 x G9 LED
φθορίου / fluorescent 3 x Ε27 40W

ξύλινη ροζέτα / wooden plate 40x40cm
σχοινί καλώδιο / rope cable

WOOD STICK LED I 
κρεμαστό / pendant
LED 3W
Ø3,5cm x H100cm x 30cm
ξύλινο με σχοινί καλώδιο
wooden with rope cable

WOOD BILL
κρεμαστό / pendant
Ε27 40W
Ø6,5cm x H100cm x 50cm
ξύλινο ντουί με μπίλιες
wooden lampholder with beads

CATALOGUE No 28

GALLIS LIGHTING
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WOOD ALLA
κρεμαστό / pendant
Ε27 40W
ξύλινη ροζέτα / wooden plate Ø10cm
H100 χ 30cm
ξύλινο ντουί με σχοινί καλώδιο
wooden lampholder with rope cable

WOOD SOFIA / MARGI
απλίκα / wallfitting

Ε27 40W
H40cm

ξύλινο ντουί με σχοινί καλώδιο
wooden lampholder with rope cable

WOOD MANDY / NICK 
απλίκα / wallfitting

Ε27 40W
H46cm

ξύλινο ντουί με σχοινί καλώδιο
wooden lampholder with rope cable

WOOD EMMA 
κρεμαστό / pendant

Ε27 40W
H100cm x 44cm

ξύλινη ροζέτα / wooden plate Ø10
ξύλινο ντουί με σχοινί καλώδιο

wooden lampholder with rope cable

WOOD DISK
κρεμαστό / pendant
Ε27 40W
H100cm x 30cm
ξύλινη ροζέτα Ø10
wooden plate Ø10
ξύλινο με σχοινί καλώδιο
wooden with rope cable

WOOD SANDY
κρεμαστό / pendant

E27 40W
H100cm x 44cm

ξύλινη ροζέτα Ø10
wooden plate Ø10

ξύλινο με σχοινί καλώδιο
wooden with rope cable

WOOD ALEX 24
κρεμαστό / pendant

24φωτο / 24lights χ Ε27 40W
ξύλινο ντουί / wooden lampholder

ξύλινη ροζέτα / wooden plate 40cm x 60cm

CATALOGUE No 28

GALLIS LIGHTING
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WOOD KALISTI V
κρεμαστό / pendant
E27  5x 40W
ξύλινη ροζέτα / wooden plate Ø25cm
ξύλινο με σχοινί καλώδιο
wooden with rope cable

WOOD WILSON No2
πορτατίφ / tablelamp

E27 40W
H30cm

ξύλινο / wooden
χωρίς καπέλλο / without shade

extra καπέλλο / extra shade

WOOD ANGEL BAR
κρεμαστό / pendant
GU10, 3 x MINI BALL + 3 x No 32
ξύλινη μπάρα / wooden bar L80cm x H7cm

WOOD MULTI BAR
κρεμαστό / pendant

E27, 4x40W
ξύλινη μπάρα 80cm x H7cm

wooden bar 80cm x H7cm
H120cm

WOOD DANAE
κρεμαστό / pendant
E27 40W & GU10 LED
H100 x 15cm
ξύλινη ροζέτα Ø10
wooden plate Ø10

WOOD KALISTI 
κρεμαστό / pendant

Ε27 40W & GU10 LED
H100 x 15cm

ξύλινη ροζέτα Ø10
wooden plate Ø10

WOOD WILSON No5
πορτατίφ / tablelamp
E14 40W
H30cm
ξύλινο / wooden
χωρίς καπέλλο / without shade
extra καπέλλο / extra shade

CATALOGUE No 28

GALLIS LIGHTING
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WOOD SPOT No27
οροφής / ceiling
Ε27 40W
H12 x 12cm x 10cm
ξύλο & μέταλλο / wood & metal

Διατίθεται σε φυσικό ξύλο, λευκό & μαύρο μέταλλο
Available in natural wood, white & black metal

WOOD PLATE No27
πλαφονιέρα / ceiling plate

Ε27 40W
ροζέτα / plate 35 x 35cm x H12cm
ξύλο & μέταλλο / wood & metal
μεταλλική ροζέτα / metal plate

Διατίθεται σε φυσικό ξύλο, λευκό & μαύρο μέταλλο 
Available in natural wood, white & black metal

WOOD PLATE BAR No27
οροφής / ceiling
Ε27 40W
ξύλο & μέταλλο / wood & metal
μεταλλική μπάρα / metal bar L80cm

Διατίθεται σε φυσικό ξύλο, λευκό & μαύρο μέταλλο
Available in natural wood, white & black metal

WOOD No27 
κρεμαστό / pendant

Ε27 40W x 12φωτο / 12light
ξύλινη ροζέτα / wooden plate 40 x 60cm

H8cm x L6cm
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / STRUCTURE

CATALOGUE No 28

GALLIS LIGHTING
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WOOD NINE BAR IV
οροφής / ceiling
Ε27 40W x 4φώτα / 4light
μεταλλική μπάρα / metal bar L80cm
ξύλο & μέταλλο / wood & metal
Διατίθεται σε φυσικό ξύλο, λευκό & μαύρο μέταλλο
Available in natural wood, white & black metal

WOOD BAR NINE II
οροφής / ceiling

2 x Ε27 40W
30cm x H12cm x H9,5cm

ξύλινο / wooden
Διατίθεται σε φυσικό ξύλο, λευκό & μαύρο μέταλλο

Available in natural wood, white & black metal

WOOD NINE SPOT 
οροφής / ceiling
Ε27 40W
Η12cmx12xH9,5cm
ξύλο & μέταλλο / wood & metal

Διατίθεται σε φυσικό ξύλο, λευκό 
& μαύρο μέταλλο

Available in natural wood, white 
& black metal

WOOD NINE
πορτατίφ / tablelamp

Ε27 40W
H12cm x 14 x 9,5

ξύλο & μέταλλο / wood 
& metal

Διατίθεται σε φυσικό 
ξύλο, λευκό & μαύρο 

μέταλλο

Available in natural wood, 

white & black metal

WOOD NINE I 
κρεμαστό / pendant

Ε27 40W x 6φωτο / 6light
ξύλινη ροζέτα Ø25cm με σχοινί καλώδιο

wooden plate Ø25cm with rope cable

WOOD NINE I 
κρεμαστό / pendant
Ε27 40W
ξύλινο με σχοινί καλώδιο
wooden with rope cable
ξύλινη ροζέτα / wooden plate: Ø10cm
H9,5cm

WOOD NINE
πορτατίφ / tablelamp

Ε27 40W
H12cm x 14 x 9,5
ξύλινο / wooden

CATALOGUE No 28

GALLIS LIGHTING
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WOOD POPS 
κρεμαστό / pendant
ξύλινο ντουί Νο1 / wood lampholder No1
ειδική κατασκευή κατ’όπιν παραγγελίας
special construction upon request

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / STRUCTURE

WOOD FLEX II 
απλίκα / wallfitting

Ε27 2x 40W
H35cm

ξύλινο με σπιράλ μπράτσο
 wooden with flexible arms

WOOD FLEX I
απλίκα / wallfitting
Ε27 40W
H35cm
ξύλινο με σπιράλ μπράτσο
wooden with flexible arm

WOOD POP No1
απλίκα / wallfitting
Ε27 40W
Η60cm
φυσικό ξύλο / natural wood

WOOD POPS V 
κρεμαστό / pendant

5 φωτο / 5 light x Ε27 40W
ξύλινη ροζέτα Ø25cm με καλώδιο σχοινί

wooden plate Ø25cm with rope cable

φυσικό ξύλο / natural wood

WOOD MARIO ROPE 
απλίκα / wallfitting
Ε27 40W
Η30cm
φυσικό ξύλο  με σχοινί καλώδιο
natural wood with rope cable

WOOD SOFIA SIMPLE
απλίκα / wallfitting

Ε27 40W
H40cm

φυσικό ξύλο  με σχοινί καλώδιο
natural wood with rope cable

WOOD POP No2
απλίκα / wallfitting
Ε27 40W
Η60cm
φυσικό ξύλο / natural wood

WOOD FLEX I
απλίκα / wallfitting

Ε27 40W
H35cm

ξύλινη ροζέτα με σπιράλ  
μπράτσο & ντουί No2

wooden plate with flexible 
arm & No2 lampholder 

CATALOGUE No 28

GALLIS LIGHTING
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WOOD MINI TETRAGON II
κρεμαστό / pendant
Ε27 40W
ξύλινη ροζέτα Ø10cm με σχοινί καλώδιο
wooden plate Ø10cm with rope cable
Ø21cm x 15cm x Η20cm

WOOD MINI TETRAGON IV 
οροφής / ceiling
Ε27 40W
ξύλo / wood
ροζέτα / rosette: 40cm x Η60cm
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / STRUCTURE

WOOD MINI TETRAGON I
κρεμαστό / pendant
Ε27 40W
ξύλινο πλαίσιο κύβος / wooden frame wood
Ø21cm x Ø15cm x Η120cm
με σχοινί καλώδιο / with rope cable

WOOD MINI TETRAGON AP
απλίκα / wallfitting

Ε27 40W
ξύλινο με σχοινί καλώδιο
wooden with rope cable

21cm x 15cm x Η43cm

WOOD MINI TETRAGON 
οροφής / ceiling
Ε27 40W
ξύλo / wood
Ø21cm x 15cm x Η20cm

CATALOGUE No 28
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WOOD GEORGE
κρεμαστό / pendant

E27 60W 
30cm x 30cm x H50cm

ξύλινο με σχοινί καλώδιο
wooden with rope cable

WOOD MINI GEORGE
κρεμαστό / pendant
E27 40W 
15cm x 15cm x H40cm
ξύλινο / wooden

WOOD LION 50 & 80
κρεμαστό / pendant
G9 LED, φθορίου / fluorescent 
ξύλινο με σχοινί καλώδιο
wooden with rope cable

50: H19,5cm x L51cm
80: H26cm x L81cm

WOOD LION 60 & 85
κρεμαστό / pendant

G9 LED, φθορίου / fluorescent
ξύλινο με σχοινί καλώδιο
wooden with rope cable

60: H54cm x L20,5cm
85: H84cm x L27cm

CATALOGUE No 28
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WOOD ROMVOS 
οροφής / ceiling
Ε27 40W 
H32cm x L32cm
ξύλινο / wooden

WOOD ARETI 
πορτατίφ / tablelamp
Ε27 40W
Η32cm x L32cm
ξύλινο / wooden

WOOD ROMVOS 
κρεμαστό / pendant

Ε27 40W
Η32cm x L32cm

ξύλινο με σχοινί καλώδιο
wooden with rope cable

WOOD ROOF 
πορτατίφ / tablelamp
Ε27 40W
Η27cm x L27,5cm
ξύλινο, μεταλλικό
wooden, metallic

WOOD ROOF PARALLEL 
πορτατίφ / tablelamp

Ε27 40W
Η20cm x L27,5cm
ξύλινο, μεταλλικό
wooden, metallic

WOOD SQUARE 
κρεμαστό / pendant

Ε27 40W
Η32cm x L32cm

ξύλινο με σχοινί καλώδιο
wooden with rope cable

WOOD SAVA
πορτατίφ / tablelamp
Ε14 LED
H38cm
ξύλινο με μαύρο & λευκό καπέλλο
wooden with black & white shade

CATALOGUE No 28
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WOOD POROS BIG
οροφής / ceiling
Ε27 40W
3 ξύλινα πλαίσια / 3 wooden frames 
32cm x H32cm
φυσικό ξύλο / natural wood

WOOD POROS AP SMALL
απλίκα / wallfitting
Ε27 40W
3 ξύλινα πλαίσια / 3 wooden frames
φυσικό ξύλο / natural wood
32cm x L32cm x 8,5cm

WOOD POROS 
 κρεμαστό / pendant

Ε27 40W
3 ξύλινα πλαίσια / 3 wooden frames

D8,5cm x Η32cm x L32cm
φυσικό ξύλο με σχοινί καλώδιο

natural wood with rope cable

WOOD POROS AP PLUS
απλίκα / wallfitting

Ε27 40W
3 ξύλινα πλαίσια / 3 wooden frames

D8,5cm x Η32cm x L32cm
φυσικό ξύλο με σχοινί καλώδιο

natural wood with rope cable

WOOD POROS AP ISLAND
απλίκα / wallfitting

Ε27 40W
3 ξύλινα πλαίσια / 3 wooden frames

φυσικό ξύλο / natural wood
32cm x L32cm x 8,5cm

WOOD POROS BIG 
πορτατίφ / tablelamp
Ε27 40W + dimer
3 ξύλινα πλαίσια / 3 wooden frames
32cm x H32cm

WOOD POROS SMALL
πορτατίφ / tablelamp
Ε27 40W
3 ξύλινα πλαίσια / 3 wooden frames
D8,5cm x Η21cm x L25cm

CATALOGUE No 28
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WOOD KORNIZA SMALL 
κρεμαστό / pendant
Ε27 40W 
Η35 x L21cm x L26cm
ξύλινο με σχοινί καλώδιο
wooden with rope cable

WOOD KORNIZA DOUBLE
κρεμαστό / pendant

Ε27 60W 
ξύλινη ροζέτα με σχοινί καλώδιο

wooden plate with rope cable
Η36 x L23cm x L32cm

WOOD KORNIZA BIG
κρεμαστό / pendant
Ε27 40W 
Η45 x L22cm x L27cm
ξύλινο με σχοινί καλώδιο
wooden with rope cable

WOOD KORNIZA DOUBLE
πορτατίφ / tablelamp
Ε27 60W 
βάση / base
Η36 x H58

WOOD KORNIZA SMALL AP
απλίκα με ροζέτα / wallfitting with 
plate
Ε27 40W
ξύλινο με διακοσμητικό ξύλο
wooden with decorative wood
Η35 x L21cm x L26cm

WOOD DELTA FLOOR
βάση στύλου χωρίς καπέλλο

floorlamp base without shade
Ε27 60W
H135cm

φυσικό ξύλο / natural wood
extra καπέλλο / extra shade

Υφασμάτινα καπέλλα κατόπιν ζήτησης σε λευκό, μπεζ, μαύρο & 
κρεμ χρώμα ή πλεκτά & δερμάτινα χειροποίητα καπέλλα 

Fabric shades upon request in white, beige, black & off white 
color or knitted & leather handmade shades 

WOOD DELTA
βάση πορτατίφ χωρίς καπέλλο
tablelamp base without shade

Ε27 60W
H50cm

φυσικό ξύλο / natural wood
extra καπέλλο / extra shade

CATALOGUE No 28

GALLIS LIGHTING
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WOOD DIMIS MINI AP
απλίκα / wallfitting

Ε27 40W
Η45

ξύλινο με σχοινί καλώδιο
wooden with rope cable

Διατίθεται σε 3 μεγέθη
Available in 3 sizes:
SMALL Η35cm
MEDIUM Η45cm
BIG Η55cm

WOOD DIMIS 
πορτατίφ / tablelamp
Ε27 40W
φυσικό ξύλο / natural wood

Διατίθεται σε 3 μεγέθη
Available in 3 sizes:
SMALL Η35cm
MEDIUM Η45cm
BIG Η55cm

Υφασμάτινα καπέλλα κατόπιν 
ζήτησης σε λευκό, μπεζ, μαύρο 
& κρεμ χρώμα ή πλεκτά & 
δερμάτινα χειροποίητα καπέλλα 

Fabric shades upon request in 
white, beige, black & off white 
color or knitted & leather
handmade shades 

WOOD ALPI
βάση στύλου / floorlamp base
Ε27 60W
H142cm
ξύλο / wood
extra καπέλλο / extra shade 

WOOD DIMIS III ΡΟΖΕΤΑ 
κρεμαστό / pendant
3 φώτα / lights Ε27 40W
ξύλινη ροζέτα Ø25cm με σχοινί καλώδιο 
wooden plate Ø25cm with rope cable

Διατίθεται σε 3 μεγέθη:
Available in 3 sizes:
SMALL Η35cm
MEDIUM Η45cm
BIG Η55cm

WOOD DIMIS BIG 
κρεμαστό / pendant

Ε27 40W
ξύλινo / wooden

Διατίθεται σε 3 μεγέθη
Available in 3 sizes:

SMALL Η35cm
MEDIUM Η45cm

BIG Η55cm

CATALOGUE No 28
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WOOD CRONOS BAR
κρεμαστό / pendant
4 x G9 LED ή φθορίου
4 light G9 LED or fluorescent
ξύλινη μπάρα με σχοινί καλώδιο
wooden bar with rope cables
μπάρα / bar L80cm x Η7cm
φώτα  / lighs H29x22cm WOOD CRONOS AP 

απλίκα / wallfitting
G9 LED ή φθορίου
G9 LED or fluorescent
ξύλινο με σχοινί καλώδιο & διακοσμητικό ξύλο
wooden with rope cable & decorative wood
H60 x 22cm

WOOD CRONOS 
κρεμαστό / pendant
G9 LED ή φθορίου
G9 LED or fluorescent
ξύλινη ροζέτα με σχοινί καλώδιο
wooden plate with rope cable
H29 x 22cm

WOOD OVAL 
κρεμαστό / pendant
E27 LED ή φθορίου / or fluorescent
ξύλινη ροζέτα με σχοινί καλώδιο
wooden plate with rope cable
H40 x 30cm 
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ELISA D30
κρεμαστό / pendant

Ε27 60W
καπέλλο 30cm x H23cm

shade 30cm x H23cm
μαύρο, μπεζ / black, beige

ELISA D50
κρεμαστό / pendant

Ε27 60W
καπέλλο 50cm x H29cm

shade 50cm x H29cm
μαύρο, μπεζ / black, beige

MARIALENA
βάση αμπαζούρ / tablelamp base

Ε27 60W
ξύλο & μέταλλο γκρί / wood & grey metal

H45cm
extra καπέλλο / extra shade

Διατίθεται σε φυσικό & σκούρο ξύλο
Available in natural & dark wood

MARIALENA
βάση στύλου / floorlamp base

Ε27 60W
H143cm

ξύλο & μέταλλο / wood & metal
extra καπέλλο / extra shade

Διατίθεται σε φυσικό ξύλο, καρυδιά & venge  
Available in natural wood, oak & venge

Υφασμάτινα καπέλλα κατόπιν ζήτησης σε λευκό, μπεζ, μαύρο & 
κρεμ χρώμα ή πλεκτά & δερμάτινα χειροποίητα καπέλλα 

Fabric shades upon request in white, beige, black & off white 
color or knitted & leather handmade shades 
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WOOD ALMARON
βάση στύλου / floorlamp base
Ε27 60W
H134cm
ξύλο / wood
extra καπέλλο / extra shade

WOOD JOANNA TRIPLEX
triplex στύλος / triplex floor lamp
Ε27 60W
H 140cm
ξύλινο / wooden
καπέλλο floor μαύρο 50x40x30cm
shade floor black 50x40x30cm
extra καπέλλο / extra shade

Υφασμάτινα καπέλλα κατόπιν ζήτησης σε λευκό, μπεζ, μαύρο & 
κρεμ χρώμα ή πλεκτά & δερμάτινα χειροποίητα καπέλλα 

Fabric shades upon request in white, beige, black & off white color 
or knitted & leather handmade shades 

WOOD KRYPTON
βάση στύλου / floorlamp base

Ε27 60W
H135cm

ξύλο / wood
extra καπέλλο / extra shade

WOOD KRYPTON
πορτατίφ / tablelamp
Ε27 40W
H50cm
extra καπέλλο / extra shade
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WOOD BAR IV
κρεμαστό / pendant
4 φώτα / lights x Ε27 60W
σχοινί καλώδιο Η120cm με γαλβανιζέ ή χάλκινο ντουί
rope cable Η120cm with galvanize or copper lampholders
ξύλινη μπάρα / wooden bar L80cm x H7cm

WOOD ZERO 
βάση στύλου / floorlamp base

Ε27 60W
H143cm

φυσικό ξύλο / natural wood
extra καπέλλο / extra shade

Υφασμάτινα καπέλλα κατόπιν ζήτησης σε λευκό, μπεζ, μαύρο & 
κρεμ χρώμα ή πλεκτά & δερμάτινα χειροποίητα καπέλλα 

Fabric shades upon request in white, beige, black & off white 
color or knitted & leather handmade shades 

WOOD FIRST BIG
πορτατίφ / tablelamp

Ε14 40W
H50cm

ξύλινο / wooden
extra καπέλλο

extra shade

WOOD ALKYONI
βάση στύλου / floorlamp base

Ε27 60W
H145cm

φυσικό ξύλο / natural wood
extra καπέλλο / extra shade

WOOD T008
βάση πορτατίφ / tablelamp base
Ε27 60W
H50cm
φυσικό ξύλο / natural wood
extra καπέλλο / extra shade

WOOD F009 
βάση στύλου / floorlamp base
Ε27 60W 
H140cm
φυσικό ξύλο / natural wood
 extra καπέλλο / extra shade  
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WOOD KYVOS II
απλίκα & πορτατίφ / wallfitting & tablelamp

2 x E14 11W EL
38cm x 20cm 

ξύλινη βάση & λευκό polycarbonate
wooden base & white polycarbonate

WOOD KYVOS
πορτατίφ / tablelamp
E14 11W EL
14cm x 14cm x 20cm
ξύλινη βάση & λευκό polycarbonate
wooden base & white polycarbonate

WOOD KYVOS
απλίκα & πορτατίφ / wallfitting & tablelamp
E14 11W EL
17cm x 17cm
ξύλινη βάση & λευκό polycarbonate
wooden base & white polycarbonate

WOOD KYVOS IV
οροφής & απλίκα / ceiling & wallfitting

4 x E14 11W EL
40cm x 40cm x H20cm

ξύλινη βάση & λευκό polycarbonate
wooden base & white polycarbonate

WOOD KYVOS III
οροφής & απλίκα / ceiling & wallfitting

3 x E14 11W EL
56cm x H20cm

ξύλινη βάση & λευκό polycarbonΛate
wooden base & white polycarbonate

WOOD KYVOS II
οροφής & απλίκα / ceiling & wallfitting

2 x E14 11W EL
35cm x H20cm

ξύλινη βάση & λευκό polycarbonate
wooden base & white polycarbonate

WOOD KYVOS I
οροφής & απλίκα / ceiling & wallfitting

E14 11W EL
14cm x 14cm x H20cm

ξύλινη βάση & λευκό polycarbonate
wooden base & white polycarbonate

CATALOGUE No 28
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WOOD CUBO
πορτατίφ / tablelamp

Ε14 40W
L20cm x H30cm

ξύλινο με λευκό καπέλλo
wooden with white shade

WOOD RICO
πορτατίφ / tablelamp
Ε27 40W
L12cm x H30cm
ξύλινο με λευκό καπέλλο
wooden with white shade

WOOD SOFIA / HELENE
απλίκα / wallfitting
Ε27 40W
L12cm x H30cm
ξύλινο με λευκό καπέλλο
wooden with white shade

WOOD CROSS
κρεμαστό / pendant
Ε27 60W
45cm x H26cm
ξύλινο με λευκό καπέλλο 40cm x H22cm
wooden with white shade 40cm x H22cm
ξύλινο με σχοινί καλώδιο / wooden with rope cable

WOOD SHADE
πορτατίφ / tablelamp

Ε27 40W 
H35cm

ξύλινη βάση / wooden base
διατίθεται με λευκό & μαύρο καπέλλο

available with white & black shade 

WOOD PLUS
πορτατίφ / tablelamp
Ε27 40W
L30cm x H18cm
ξύλινη βάση / wooden base
διατίθεται με λευκό
& μαύρο καπέλλο
available with white
& black shade

WOOD FINO
πορτατίφ / tablelamp

Ε27 40W
L15cm x H24cm

ξύλινη βάση / wooden base
διατίθεται με λευκό
& μαύρο καπέλλο

available with white
& black shade
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WOOD CRETA I 
κρεμαστό / pendant
Ε27 40W
H34cm χ 100cm
ξύλινο ντουί με 
σχοινί καλώδιο
wooden lampholder 
with rope cable

WOOD CRETA II
κρεμαστό / pendant
Ε27 40W
H30cm χ 100cm
ξύλινο ντουί με σχοινί 
καλώδιο
wooden lampholder 
with rope cable

WOOD MOKA
κρεμαστό / pendant
Ε27 40W
H28
ξύλινο ντουί με 
σχοινί καλώδιο
wooden lampholder 
with rope cable

WOOD PIROS
κρεμαστό / pendant

Ε27 40W
H37

ξύλινο ντουί με
σχοινί καλώδιο

wooden lampholder 
with rope cable

WOOD WILSON No9
πορτατίφ / tablelamp

Ε14 40W
H34

ξύλινο / wooden
χωρίς καπέλλο / without shade

extra καπέλλο / extra shade 

WOOD CRETA / MIMO
κρεμαστό / pendant

Ε27 5x40W
ξύλινη ροζέτα / wooden plate 40x40cm

H30cm
ξύλινο ντουί με σχοινί καλώδιο

wooden lampholder with rope cable

WOOD KAPRI
κρεμαστό / pendant

Ε27 40W
H63 x 100cm

ξύλινο ντουί με 
σχοινί καλώδιο

wooden lampholder 
with rope cable
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WOOD APOLLO
βάση στύλου / floorlamp base
Ε27 60W
H160cm
ξύλινο ντουί / wooden lampholder
extra καπέλλο / extra shade

WOOD PAKAP
απλίκα / wallfitting
Ε27 60W
H45cm
ξύλο / wood

WOOD PAK BALL 11 AP
απλίκα / wallfitting

GU10 LED, φθορίου / fluorescent
ξύλινη ροζέτα Ø10cm x H50cm
wooden plate Ø10cm x H50cm

Υφασμάτινα καπέλλα κατόπιν ζήτησης σε 
λευκό, μπεζ, μαύρο & κρεμ χρώμα ή πλεκτά & 
δερμάτινα χειροποίητα καπέλλα 

Fabric shades upon request in white, beige, 
black & off white color or knitted & leather 
handmade shades 

WOOD DEPI
πορτατίφ / tablelamp
Ε27 60W
L38cm x H45cm
ξύλο / wood 

WOOD MARIO D110
απλίκα / wallfitting

E14 40W
H45cm

ξύλο & μέταλλο / metal & wood

WOOD SOFIA
απλίκα / wallfitting
E27 60W
H55cm χ 40cm
ξύλο / wood
extra καπέλλο Rattan / extra shade Rattan
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WOOD CRETA
βάση στύλου / floorlamp base
Ε27 60W
H145cm
ξύλο / wood
extra πλεκτό καπέλλο
extra knitted  shade

WOOD CRETA No2
πορτατίφ / tablelamp

Ε27 40W
ξύλινο / wooden

extra καπέλλο / extra shade 

WOOD CRETA No1
πορτατίφ / tablelamp

Ε27 40W
ξύλινο / wooden

extra καπέλλο / extra shade 

WOOD TABLE
βάση στύλου / floorlamp base

Ε27 60W
H145cm

ξύλο / wood
extra πλεκτό καπέλλο
extra knitted  shade

Υφασμάτινα καπέλλα κατόπιν ζήτησης σε λευκό, μπεζ, μαύρο & 
κρεμ χρώμα ή πλεκτά & δερμάτινα χειροποίητα καπέλλα 

Fabric shades upon request in white, beige, black & off white 
color or knitted & leather handmade shades 
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WOOD PRIMO
βάση στύλου / pendant
Ε27 60W
H145cm
ξύλινο / wooden
Διατίθεται σε φυσικό ξύλο & λευκό ντεκαπέ
Available in natural & faded white

extra καπέλλο / extra shade

Υφασμάτινα καπέλλα κατόπιν ζήτησης σε λευκό, μπεζ, μαύρο & 
κρεμ χρώμα ή πλεκτά & δερμάτινα χειροποίητα καπέλλα 

Fabric shades upon request in white, beige, black & off white 
color or knitted & leather handmade shades 

WOOD PRIMO
πορτατίφ / floorlamp

Ε27 60W
H 70cm

ξύλινο / wooden
Διατίθεται σε φυσικό ξύλο & λευκό ντεκαπέ

Available in natural & faded white
extra καπέλλο / extra shade 

WOOD LARI
βάση στύλου / floorlamp base
Ε27 60W
H143cm
ξύλο / wood
Διατίθεται σε φυσικό και ντεκαπέ ξύλο      
Available in natural and faded wood
extra καπέλλο / extra shade
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WOOD PIROS / ELISA 50
κρεμαστό / pendant
Ε27 60W
H40cm

WOOD MOCA / ELISA 50 
κρεμαστό / pendant

Ε27 60W
H28cm

Υφασμάτινα καπέλλα κατόπιν ζήτησης σε λευκό, μπεζ, μαύρο & 
κρεμ χρώμα ή πλεκτά & δερμάτινα χειροποίητα καπέλλα 

Fabric shades upon request in white, beige, black & off white 
color or knitted & leather handmade shades 

WOOD POPS / DIANA
κρεμαστό / pendant

5φωτο / 5lights x Ε27 LED
ροζέτα ξύλινη / wooden plate 50cm

extra καπέλλο / extra shade
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ / STRUCTURE

WOOD MOKA / DIANA 30
κρεμαστό / pendant
E27 LED
Ø30cm / H30cm
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WOOD RICO BIG
απλίκα / wallfitting
2xG9 LED, φθορίου / fluorescent
L40x10xL10cm
ξύλο, φυσικό ξύλο, wenge
wood, natural wood, wenge  

WOOD CUBO
απλίκα / wallfitting
G9 LED, φθορίου / fluorescent
L12x12xL12cm
ξύλο, φυσικό ξύλο, wenge
wood, natural wood, wenge

WOOD ETNA
βάση στύλου / floorlamp base

E27 60W
H140cm

ξύλινο / wooden
extra καπέλλο / extra shade

WOOD RICO
απλίκα / wallfitting
G9 LED, φθορίου / fluorescent
L20x10xL10cm
ξύλο, φυσικό ξύλο, wenge
wood, natural wood, wenge

WOOD KATRIN
βάση στύλου / floorlamp base
Ε27 60W
H134cm
ξύλινο / wooden
extra καπέλλο / extra shade

WOOD MALIBU
βάση στύλου / floorlamp base

Ε27 60W
H140cm

ξύλινο / wooden
extra καπέλλο / extra shade

Υφασμάτινα καπέλλα κατόπιν ζήτησης σε λευκό, μπεζ, μαύρο 
& κρεμ χρώμα ή πλεκτά & δερμάτινα χειροποίητα καπέλλα 

Fabric shades upon request in white, beige, black & off white 
color or knitted & leather handmade shades 
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WOOD BALL-11 SPOT
οροφής / ceiling
GU10 LED
H16cm
ξύλο / wood

WOOD SPOT No1
οροφής / ceiling
GU10 LED
H15cm
ξύλο / wood  

WOOD BALL-11 TRIPLE SPOT
οροφής / ceiling

3 x GU10 LED
H16cm

ξύλο / wood

WOOD SPOT No2
οροφής / ceiling
GU10 LED
H14cm
ξύλο / wood

WOOD BAR No2
οροφής / ceiling
2 x GU10 LED
μπάρα / bar L30cm x H14cm
ξύλο / wood

WOOD DOUBLE No2
οροφής / ceiling
2 x GU10 LED
ροζέτα / plate Ø25cm x H14cm
ξύλο / wood

WOOD TRIPLE No2
οροφής / ceiling

3 x GU10 LED
ροζέτα / plate Ø35cm x H14cm

ξύλο / wood
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WOOD MANI PLEXIGLASS
E27 LED
H156cm

σχοινί καλώδιο 
rope cable

WOOD MANI MINI PLEXIGLASS
E27 LED
H45cm
σχοινί καλώδιο 
rope cable

WOOD MANI LINATSA
E27 LED
H156cm

σχοινί καλώδιο 
rope cable

WOOD MANI MINI LINATSA
E27 LED
H45cm

σχοινί καλώδιο 
rope cable
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WOOD RONDO
κρεμαστό / pendant
Ε27 40W
Ø25cm
Η120cm
ξύλινη ροζέτα με σχοινί καλώδιο
wooden plate with rope cable

WOOD RONDO
οροφής / ceiling

Ε27 40W
Ø25cm

ξύλινη ροζέτα / wooden plate

WOOD AMY
απλίκα / wallfitting
E27 40W
H60
ξύλινο με σχοινί καλώδιο
wooden with rope cable

WOOD ATHINA
πορτατίφ / tablelamp

Ε27 60W
L38cm x H45cm

ξύλο / wood

WOOD RONDO LED I
απλίκα / wallfitting
LED
Ø25cm

WOOD RONDO LED II
απλίκα / wallfitting
LED
Ø25cm

WOOD LELA
κρεμαστό / pendant

Ε27 40W
Η37,5cm x Ø38cm

ξύλινο με σχοινί καλώδιο
wooden with rope cable
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WOOD BALL III 
πορτατίφ / tablelamp
Ε27 40W
H30cm
ξύλινο extra καπέλλο
wooden extra shade 

WOOD BALL IV
κρεμαστό / pendant
GU10 LED
H120cm x 30cm
ξύλινο με σχοινί καλώδιο
wooden with rope cable

WOOD DRIME
κρεμαστό / pendant
E27 40W
H120cm x 50cm
ξύλινο με σχοινί καλώδιο
wooden with rope cable

WOOD LINDA
κρεμαστό / pendant
E27 40W
H120cm x 55cm
ξύλινο με σχοινί καλώδιο
wooden with rope cable

WOOD WILSON No6
πορτατίφ / tablelamp
Ε27 40W
H30cm
ξύλινο / wooden
χωρίς καπέλλο / without shade
extra καπέλλο / extra shade

WOOD SOFIA / LORI
απλίκα / wallfitting
E27 60W 
H50cm
ξύλινο με σχοινί καλώδιο
wooden with rope cable WOOD ALKYONI

βάση στύλου / floorlamp base
Ε27 60W
H166cm

φυσικό ξύλο / natural wood
extra καπέλλο / extra shade

Υφασμάτινα καπέλλα κατόπιν ζήτησης σε λευκό, μπεζ, μαύρο 
& κρεμ χρώμα ή πλεκτά & δερμάτινα χειροποίητα καπέλλα 

Fabric shades upon request in white, beige, black & off white 
color or knitted & leather handmade shades 

WOOD WILSON No7
πορτατίφ / tablelamp

Ε27 40W
H35cm

ξύλινο / wooden
χωρίς καπέλλο / without shade

extra καπέλλο / extra shade
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WOOD NAXOS AP
απλίκα / wallfitting
E27 40W
H60cm
με σχοινί καλώδιο
with rope cable

WOOD MOKA / CROSS   
κρεμαστό / pendant
Ε27 60W
34 x 40 x H22cm Υφασμάτινα καπέλλα κατόπιν ζήτησης σε λευκό, μπεζ, μαύρο 

& κρεμ χρώμα ή πλεκτά & δερμάτινα χειροποίητα καπέλλα 

Fabric shades upon request in white, beige, black & off white 
color or knitted & leather handmade shades 

WOOD MANDY-BALL 11
απλίκα / wallfitting

GU10 LED
H60cm

με σχοινί καλώδιο
with rope cable

WOOD ALEX / CROSS
κρεμαστό / pendant

Ε27 60W
34 x 40 x H22cm
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WOOD HELMA
πορτατίφ / tablelamp
Ε27 40W
H25cm
ξύλινο extra καπέλλο
wooden extra shade 

WOOD CYCLOS
πορτατίφ / tablelamp

Ε27 40W
H20cm

ξύλινο extra καπέλλο
wooden extra shade 

WOOD CLEO
GREY*

*κρεμαστό / pendant - GU10 LED - H38cm
ξύλινο με σχοινί καλώδιο / wooden with rope cable

WOOD CLEO
SILVER*

WOOD CLEO
GOLD*

WOOD CLEO 
BRONZE*

WOOD CLEO
COPPER*

WOOD ALKYONI
βάση στύλου / floorlamp base

Ε27 60W
H166cm

φυσικό ξύλο / natural wood
extra καπέλλο / extra shade

WOOD MOKA
κρεμαστό / pendant
Ε27 60W
H28cm
χωρίς καπέλλο / without shade
extra καπέλλο / extra shade

WOOD PIROS / PYTHON
κρεμαστό / pendant

Ε27 LED
H37cm

ανάρτηση / suspension: Η35 x 30cm
extra πλεκτό καπέλλο / extra knitted shade
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WOOD MAYA
πορτατίφ / tablelamp
E27 LED
H50cm
ξύλινο / wooden
extra καπελλο / extra shade

WOOD BALL II 
κρεμαστή μπάρα / pendant bar
4φωτο / 4light x GU10 LED 
 μαύρο ξύλινο / wooden black
μπάρα ξύλινη / wooden bar L80cm

WOOD BALL III
πορτατίφ / tablelamp

E27 40W
H32cm

ξύλινο / wooden
χωρίς καπέλλο / without shade

extra καπέλλο / extra shade

WOOD WILSON No12
πορτατίφ / tablelamp

E27 40W
H28cm

ξύλινο / wooden
χωρίς καπέλλο / without shade

extra καπέλλο / extra shade

WOOD NINE 4
οροφής / ceiling
4φωτο / 4light
E27 40W
ροζέτα / plate 40 x 40 x 12cm
ξύλινο / wooden

WOOD NINE 19
οροφής / ceiling

19φωτο / 19light
E27 40W

ροζέτα / plate Ø35cm
ξύλινο / wooden
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WOOD MOKA / MOLLY
κρεμαστό / pendant

Ε27 60W
Ø30cm

WOOD SQUARE II
πορτατίφ / tablelamp

Ε27 60W
extra καπέλλο / extra shade

βάση / base: Η30 x 17 x 27cm

WOOD LIBRA / MOLLY
στύλος / floorlamp
Ε27 60W
H170cm
extra καπέλλο / extra shade

WOOD MALTA
κρεμαστό / pendant

13φωτο / 13lights x G9 LED
ξύλινη ροζέτα 40 x 40cm
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WOOD KORNIZA DOUBLE
κρεμαστό / pendant

Ε27 60W 
ξύλινη ροζέτα με σχοινί καλώδιο

wooden plate with rope cable
Η36 x L23 x L32cm

WOOD KORNIZA DOUBLE
πορτατίφ / tablelamp

Ε27 60W 
βάση / base

Η36 x H58cm

WOOD SISY
απλίκα / wallfitting

Ε27 40W 
ξύλινη με φούντα & διακοσμητικές μπάλες

wooden with tassel & decorative balls
σε λευκό, λευκό - μαύρο & μαύρο - ανθρακί

in white, white - black & black - dark grey

CATALOGUE No 28

GALLIS LIGHTING

1
0

2
1

0
3



WOOD TRIGONO BIG 
κρεμαστό / pendant

Ε27 40W
ξύλινο / wooden
D50cm x H38cm

WOOD TRIGONO 
D30cm x H42cm

WOOD TRIGONO BIG 
οροφής / ceiling
Ε27 40W
ξύλινο / wooden
D50 χ Η38cm

WOOD TRIGONO 
οροφής / ceiling

Ε27 40W
ξύλινο / wooden
L30cm x H42cm

WOOD RINGS II
πορτατίφ / tablelamp
Ε27 60W
H30cm
Ø18cm
ξύλινο / wooden
extra καπέλλο / extra shade
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HER
πορτατίφ / tablelamp
Ε14 40W
Η17cm
ξύλο / wood

HER BIG
πορτατίφ / tablelamp
Ε14 40W
Η23cm
ξύλο / wood

HIM
πορτατίφ / tablelamp

Ε14 40W
Η17cm

ξύλο / wood

HIM BIG
πορτατίφ / tablelamp

Ε14 40W
Η23cm

ξύλο / wood 

CATALOGUE No 28
1

0
6


