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Witaj w świecie 
Art of Light

Welcome in 
Art of Light world
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Z KOBI Light odkryjesz 
wszystkie tajniki elektronicznego 
i oświetleniowego świata. Nasze logo 
to gwarancja idealnego połączenia 
wysokiej jakości i atrakcyjnej ceny oraz 
kompleksowego działania: od importu 
przez produkcję do dystrybucji sprzętu. 
20-letnie doświadczenie i wyłącznie 
polski kapitał to podstawa, w oparciu 
o którą nieustannie się rozwijamy.  

Zasiegiem swojej działalnosci 
obejmujemy teren całego kraju jak 
równiez rynki europejskie.
Nasi doświadczeni przedstawiciele 
każdego dnia rozbudowują sieć 
dystrybucji KOBI. Codziennie 
docieramy do dziesiątek punktów 
handlowych, dzięki czemu 
potrzebujemy tylko 24 godzin, 
aby dostarczyć Ci Twoje zamówienie.  
Sprawdź nas!

With KOBI Light you will discover 
all secrets of electronic and lighting 
world. Our logo guarantees perfect 
combination of quality and price as 
well as complete operation: from 
import, through production to 
equipment distribution. 20-years of 
experience and Polish capital only are 
the essentials, based on which we 
constantly grow. 

The wide range of our activity 
involves the whole country 
as well as European markets. 
Our skilled sales representatives 
extend Kobi’s distribution network 
every day. Each day, we reach dozens 
of commercial points thus we only 
need 24 hours to deliver your order. 
Try us! 
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NOWOCZESNE 
I ELEGANCKIE OPRAWY 
GIPSOWE

WYSTARCZY TYLKO 
TROCHĘ WYOBRAŹNI, 
A BIAŁY ELEGANCKI 
GIPS ZAPEŁNI SIĘ 
FEERIĄ BARW. PRZED 
ARCHITEKTAMI 
I PROJEKTANTAMI 
OTWIERAMY ZUPEŁNIE 
NOWĄ PRZESTRZEŃ!

Nieszablonowe koncepcje, ciekawe 
rozwiązania lamp wiszących, kinkietów, 
opraw do zabudowania. Z naszą 
kolekcją poczujesz się jak prawdziwy 
twórca. Eksperymentuj z kolorami, 
testuj wzornictwo, połączenia i faktury. 
Już dziś zaprojektuj własną wystawę 
sztuki światła.

MODERN AND ELEGANT  
GYPSUM CELLING 
FIXTURES

WITH ONLY A HINT OF 
IMAGINATION, WHITE 
ELEGANT GYPSUM WILL 
FILL WITH BLAZE OF 
COLORS. WE OPEN A 
WHOLE NEW SPACE 
TOWARDS ARCHITECTS 
AND DESIGNERS!

Unconventional conceptions, 
interesting solutions of hanging lamps, 
wall lamps and recessed fittings. You 
will feel as a real creator with Art of 
Light series. Experiment with colors, 
test designs and combinations.
Design your own light art show today.

NASZE OPRAWY  
MOŻNA MALOWAĆ  
FARBAMI ŚCIENNYMI!
OUR FIXTURES 
CAN BE PAINTED 
WITH MURAL PAINTS!
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BIENVENU DANS LE MONDE DE ART OF LIGHT. 

Avec la nouvelle collection de luminaires de gypse KOBI, vous avez l’impression d’être dans un atelier de 

maître. Un peu d’imagination suffit, et le plâtre blanc élégant sera rempli d’une variété de couleurs. Nous 

ouvrons un tout nouvel espace pour les architectes et les designers ! Des concepts originaux, des solutions 

intéressantes de lampes suspendues, des appliques, des luminaires encastrables. Avec notre collection, 

vous vous sentirez comme un véritable créateur. Expérimentez avec les couleurs, testez les dessins, les 

combinaisons et les textures. Concevez votre propre exposition de l’art de la lumière aujourd’hui. 

ART OF LIGHT - VOTRE VISION, VOTRE MONDE.

BENVENUTO NEL MONDO ART OF LIGHT. 

Con la nuova collezione di apparecchi di gesso KOBI puoi sentirti come in uno studio di un maestro. Basterà 

solo un po ’di fantasia e il gesso bianco elegante si puoi riempire con un tripudio di colori. Prima di architetti 

e designer stiamo aprendo un nuovo spazio! Le idee non convenzionali, soluzioni interessanti di lampade a 

sospensione, lampade da parete, illuminazione per edifici. Con la nostra collezione ti sentirai come un vero 

e proprio creatore. Esperimenta con i colori, fai test di design, abbinamenti e fatture. Oggi stesso progetta 

la propria mostra d’arte della luce.

ART OF LIGHT – LA TUA VISIONE, IL TUO MONDO.

VELKOMMEN TIL ART OF LIGHTS VERDEN! 
Den nyeste kolleksjonen av lampene i gips vil få deg til å føle som i kunstnerens studio. Med liten hjelp 

av fantasi kan hvit gips fylles med fargelys. Vi skaper nye muligheter for arkitekter og designers! Unike 

ideer, utradisjonelle løsninger for takpendler og vegglamper - alt dette kan garantere deg kunstneriske 

opplevelser. Eksperimenter med farger og prøv nye design. Skap din egen lysende kunstverk i dag!

ART OF LIGHT – DITT SYN, DIN VERDEN.

WELCOME IN ART OF LIGHT WORLD. 
With the newest collection of gypsum lamps, you can feel as in artist’s studio. With only a hint of 

imagination, white elegant gypsum will fill with blaze of colors. We open a whole new space towards 

architects and designers! Unconventional conceptions, interesting solutions of hanging lamps, wall 

lamps and recessed fittings. You will feel as a real creator with Art of Light series. Experiment with colors, 

test designs and combinations. Design your own light art show today.

ART OF LIGHT – YOUR VISION, YOUR WORLD. 

HERZLICH WILLKOMMEN IN DER WELT
DER ART OF LIGHT. 
Mit der neuen Kollektion der Gipsleuchten können Sie sich wie in der Werkstatt eines Meisters 

fühlen. Man braucht nur ein bisschen Fantasie – und der weiße Gips wird zum einem Farbenspiel. 

Vor Architekten und Designern wird ein ganz neuer Spielraum geöffnet! Unkonventionelle Konzepte, 

interessante Lösungen für Hängelampen, Wandleuchten, Einbaufassungen. Mit unserer Kollektion fühlt 

man sich wie ein wahrer Schöpfer. Experimentieren Sie mit Farben, testen Sie das Design, Verbindungen 

und Kombinationen. Entwerfen Sie schon heute Ihre eigene Ausstellung der Lichtkunst.

ART OF LIGHT – DEINE VISION, DEINE WELT

BIENVENIDO AL MUNDO DE ART OF LIGHT. 

Con la última colección de lámparas de yeso, te sentirás como en el estudio de un artista. Con solo un 

toque de imaginación, el yeso blanco y elegante se llenará de una explosión de colores. ¡Abrimos un 

espacio completamente nuevo para arquitectos y diseñadores! Concepciones poco convencionales, 

soluciones interesantes de lámparas colgantes, lámparas de pared y apliques empotrados. Te sentirás 

como un verdadero creador con la serie Art of Light. Experimenta con colores, prueba diseños y 

combinaciones. Diseña tu propio espectáculo de luz hoy. 

ART OF LIGHT - TU VISIÓN, TU MUNDO.
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OPRAWY SUFITOWE
CEILING LAMPS

Lampy sufitowe
Ceiling lamps

  Wytnij otwór
Cut the hole

Nałóż gładź szpachlową
Put the finishing coat

Wygładź
Smooth out

Pomaluj ścianę
Paint the wall

ŁATWY MONTAŻ LAMP PODTYNKOWYCH
EASY INSTALLATION OF RECESSED FITTINGS
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OPRAWA SUFITOWA / CEILING LAMP

VISTA
• oprawa do wbudowania –   
 nieruchoma,
• oprawa przystosowana 
 do żarówek w klasach 
 energetycznych A++ - E,
• oprawa nie zawiera źródła   
 światła.

MATERIAŁ:
• gips, metal 

KOLOR: 

 biały gips

 możliwość malowania   
 farbami ściennymi

• built-in fitting – fixed,
• fitting is adjusted to 
 A++ - E energy class    
 lamps,
• light source excluded.

MATERIAL:
• gypsum, metal

COLOR:

 white gypsum 

 can be painted 
 with mural paints

Vista

Ø103

Ø100

24
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100

27

103 x 103
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OPRAWA SUFITOWA / CEILING LAMP

NEVE
• oprawa do wbudowania –   
 nieruchoma,
• oprawa przystosowana 
 do żarówek w klasach 
 energetycznych A++ - E,
• oprawa nie zawiera źródła   
 światła.

MATERIAŁ:
• gips, metal 

KOLOR: 

 biały gips

 możliwość malowania   
 farbami ściennymi

• built-in fitting – fixed,
• fitting is adjusted to 
 A++ - E energy class    
 lamps,
• light source excluded.

MATERIAL:
• gypsum, metal

COLOR:

 white gypsum 

 can be painted 
 with mural paints

Neve
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OPRAWA SUFITOWA / CEILING LAMP

ODEON
• oprawa do wbudowania –   
 nieruchoma,
• oprawa przystosowana 
 do żarówek w klasach 
 energetycznych A++ - E,
• oprawa nie zawiera źródła   
 światła.

MATERIAŁ:
• gips, metal 

KOLOR: 

 biały gips

 możliwość malowania   
 farbami ściennymi

• built-in fitting – fixed,
• fixture is adjusted to A++ – E   
 energy class lamps,
• light source excluded.

MATERIAL:
• gypsum, metal

COLOR:

 white gypsum 

 can be painted 
 with mural paints

123 x 123

120

12
0

4
5

OPRAWA SUFITOWA / CEILING LAMP

FELICE
• oprawa do wbudowania –   
 nieruchoma,
• oprawa przystosowana 
 do żarówek w klasach 
 energetycznych A++ - E,
• oprawa nie zawiera źródła   
 światła.

MATERIAŁ:
• gips, metal 

KOLOR: 

 biały gips

 możliwość malowania   
 farbami ściennymi

• built-in fitting – fixed,
• fixture is adjusted to A++ – E   
 energy class lamps,
• light source excluded.

MATERIAL:
• gypsum, metal

COLOR:

 white gypsum 

 can be painted 
 with mural paints

150

15
0

8
5

153 x 153
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OPRAWA SUFITOWA / CEILING LAMP

KAMEA
• oprawa do wbudowania –   
 nieruchoma,
• oprawa przystosowana 
 do żarówek w klasach 
 energetycznych A++ - E,
• oprawa nie zawiera źródła   
 światła.

MATERIAŁ:
• gips, metal 

KOLOR: 

 biały gips

 możliwość malowania   
 farbami ściennymi

• built-in fitting – fixed,
• fixture is adjusted to A++ – E   
 energy class lamps,
• light source excluded.

MATERIAL:
• gypsum, metal

COLOR:

 white gypsum 

 can be painted 
 with mural paints

204

20
4

6
6

207 x 207

Kamea
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OPRAWA SUFITOWA / CEILING LAMP 

TONDO
• oprawa do wbudowania –   
 ruchoma,
• oprawa przystosowana 
 do żarówek w klasach 
 energetycznych A++ - E,
• oprawa nie zawiera źródła   
 światła.

MATERIAŁ:
• gips, metal 

KOLOR: 

 biały gips

 możliwość malowania   
 farbami ściennymi

• built-in fitting – movable,
• fixture is adjusted to A++ – E   
 energy class lamps,
• light source excluded.

MATERIAL:
• gypsum, metal

COLOR:

 white gypsum 

 can be painted 
 with mural paints

Tondo
Ø155

6
6

Ø158
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OPRAWA SUFITOWA / CEILING LAMP 

TORSO
• oprawa do wbudowania –   
 nieruchoma,
• oprawa przystosowana 
 do żarówek w klasach 
 energetycznych A++ - E,
• oprawa nie zawiera źródła   
 światła.

MATERIAŁ:
• gips, metal 

KOLOR: 

 biały gips

 możliwość malowania   
 farbami ściennymi

• built-in fitting – fixed,
• fixture is adjusted to A++ – E   
 energy class lamps,
• light source excluded.

MATERIAL:
• gypsum, metal

COLOR:

 white gypsum 

 can be painted 
 with mural paints

  

OPRAWA SUFITOWA / CEILING LAMP 

FIORE
• oprawa do wbudowania –   
 nieruchoma,
• oprawa przystosowana 
 do żarówek w klasach 
 energetycznych A++ - E,
• oprawa nie zawiera źródła   
 światła.

MATERIAŁ:
• gips, metal 

KOLOR: 

 biały gips

 możliwość malowania   
 farbami ściennymi

• built-in fitting – fixed,
• fixture is adjusted to A++ – E   
 energy class lamps,
• light source excluded.

MATERIAL:
• gypsum, metal

COLOR:

 white gypsum 

 can be painted 
 with mural paints

  120

12
0

73

73

55

123 x 123

217 x 120

214
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7
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OPRAWA SUFITOWA / CEILING LAMP 

TUTTO
• oprawa do wbudowania –   
 ruchoma,
• oprawa przystosowana 
 do żarówek w klasach 
 energetycznych A++ - E,
• oprawa nie zawiera źródła   
 światła.

MATERIAŁ:
• gips, metal 

KOLOR: 

 biały gips

 możliwość malowania   
 farbami ściennymi

• built-in fitting – movable,
• fixture is adjusted to A++ – E   
 energy class lamps,
• light source excluded.

MATERIAL:
• gypsum, metal

COLOR:

 white gypsum 

 can be painted 
 with mural paints

OPRAWA SUFITOWA / CEILING LAMP 

FRESCO
• oprawa do wbudowania –   
 nieruchoma,
• oprawa przystosowana 
 do żarówek w klasach 
 energetycznych A++ - E,
• oprawa nie zawiera źródła   
 światła.

MATERIAŁ:
• gips, metal 

KOLOR: 

 biały gips

 możliwość malowania   
 farbami ściennymi

• built-in fitting – fixed,
• fixture is adjusted to A++ – E   
 energy class lamps,
• light source excluded.

MATERIAL:
• gypsum, metal

COLOR:

 white gypsum 

 can be painted 
 with mural paints

 

253 x 153

250
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0
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255
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OPRAWA SUFITOWA / CEILING LAMP 

VIMPERGA 9W
• oprawa do wbudowania
 – nieruchoma,
• w skład oprawy wchodzą   
 wbudowane lampy LED   
 klasy A++ – A,
• nie można wymieniać lamp 
 w oprawie.

MATERIAŁ:
• gips, metal 

KOLOR: 

 biały gips

 możliwość malowania   
 farbami ściennymi

• built-in fitting – fixed,
• fixture includes built-in 
 LED lamps of A++ – A class,
• lamps are unchangeable.

MATERIAL:
• gypsum, metal

COLOR:

 white gypsum 

 can be painted 
 with mural paints

 

Vimperga
Ø183

Ø180

8
5



ART OF LIGHT - KOBI LIGHT

www.kobi.pl32 33

OPRAWA SUFITOWA / CEILING LAMP 

OSLO 10W
• oprawa do wbudowania  
 – ruchoma, 
• kąt rozsyłu światła: 60 stopni,
•  w skład oprawy wchodzą   
 wbudowane lampy LED 
 klasy A++ – A, 
• nie można wymieniać lamp 
 w oprawie. 

MATERIAŁ:
• aluminium

KOLOR: 

 biały 

• built-in fitting – movable,
• beam angle: 60 stopni,
• fixture includes built-in, 
 class A++ – A LED lamps,
• lamps are unchangeable.

MATERIAL:
• aluminium

COLOR:

 white

OPRAWA SUFITOWA / CEILING LAMP 

OSLO 14W
• oprawa do wbudowania  
 – ruchoma, 
• kąt rozsyłu światła: 38 stopni,
•  w skład oprawy wchodzą   
 wbudowane lampy LED 
 klasy A++ – A, 
• nie można wymieniać lamp 
 w oprawie. 

MATERIAŁ:
• aluminium

KOLOR: 

 biały 

• built-in fitting – movable,
• beam angle: 38 stopni,
• fixture includes built-in, 
 class A++ – A LED lamps,
• lamps are unchangeable.

MATERIAL:
• aluminium

COLOR:

 white

Ø100

50

90

    Ø 93

Ø100

50

90

    Ø 93
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OPRAWA SUFITOWA / CEILING LAMP  

KOGE 10W
• oprawa do wbudowania
 - nieruchoma,
• kąt rozsyłu światła: 60 stopni,
• w skład oprawy wchodzą 
 wbudowane lampy LED klasy   
 A++ - A, 
• nie można wymieniać lamp 
 w oprawie.

MATERIAŁ:
• aluminium

KOLOR: 

 biały 

•  built-in fitting – fixed, 
• beam angle: 60 degrees,
• fixture includes built-in 
 class A++ - A LED lamps,
• lamps are unchangeable.  

MATERIAL:
• aluminium

COLOR:

 white

Ø105

74

    Ø 100

Koge
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OPRAWA SUFITOWA / CEILING LAMP 

LAHTI 14W
• oprawa nasufitowa – ruchoma,
• kąt rozsyłu światła: 38 stopni,
•  w skład oprawy wchodzą   
 wbudowane lampy LED 
 klasy A++ – A, 
• nie można wymieniać lamp 
 w oprawie. 

MATERIAŁ:
• aluminium

KOLOR: 

 biały 

• built-in fitting – movable,
• beam angle: 38  degrees,
• fixture includes built-in, 
 class A++ – A LED lamps,
• lamps are unchangeable.

MATERIAL:
• aluminium

COLOR:

 white

OPRAWA SUFITOWA / CEILING LAMP 

LAHTI 10W
• oprawa nasufitowa – ruchoma,
• kąt rozsyłu światła: 60 stopni,
•  w skład oprawy wchodzą   
 wbudowane lampy LED 
 klasy A++ – A, 
• nie można wymieniać lamp 
 w oprawie. 

MATERIAŁ:
• aluminium

KOLOR: 

 biały 

• built-in fitting – movable,
• beam angle: 60 degrees,
• fixture includes built-in, 
 class A++ – A LED lamps,
• lamps are unchangeable.

MATERIAL:
• aluminium

COLOR:

 white

Ø100

47

52

Ø100

47

52
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OPRAWA SUFITOWA / CEILING LAMP 

ALTA 11W
• oprawa do wbudowania  
 – ruchoma,
• kąt rozsyłu światła: 30 stopni,
•  w skład oprawy wchodzą   
 wbudowane lampy LED 
 klasy A++ – A, 
• nie można wymieniać lamp 
 w oprawie. 

MATERIAŁ:
• aluminium

KOLOR: 

 biały 

• built-in fitting – movable,
• beam angle: 30 degrees,
• fitting includes built-in, 
 class A++ – A LED lamps,
• lamps are unchangeable.

MATERIAL:
• aluminium

COLOR:

 white

OPRAWA SUFITOWA / CEILING LAMP 

BERGEN 2x11W
• oprawa nasufitowa – ruchoma,
• kąt rozsyłu światła: 30 stopni,
•  w skład oprawy wchodzą   
 wbudowane lampy LED 
 klasy A++ – A, 
• nie można wymieniać lamp 
 w oprawie. 

MATERIAŁ:
• aluminium

KOLOR: 

 biały 

• ceiling fixture – movable,
• beam angle: 30 degrees,
• fixture includes built-in, 
 class A++ – A LED lamps,
• lamps are unchangeable.

MATERIAL:
• aluminium

COLOR:

 white

Ø55

9
5

365

93

Ø45

75

    Ø 47
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OPRAWA SUFITOWA / CEILING LAMP 

INARI 8W
• oprawa nasufitowa – ruchoma,
• kąt rozsyłu światła: 30 stopni,
• w skład oprawy wchodzą   
 wbudowane lampy LED 
 klasy A++ – A, 
• nie można wymieniać lamp 
 w oprawie. 

MATERIAŁ:
• aluminium

KOLOR: 

 biały 

• ceiling fixture – movable,
• beam angle: 30 degrees,
• fixture includes built-in, 
 class A++ – A LED lamps,
• lamps are unchangeable.

MATERIAL:
• aluminium

COLOR:

 white

Ø45

150

Inari
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GEMMA  VENICE  CELLO
• oprawy nasufitowe 
 – nieruchome,
• oprawy przystosowane 
 do żarówek w klasach 
 energetycznych A++ - E,
• oprawy nie zawierają źródła   
 światła.

MATERIAŁ:
• gips, metal 

KOLOR: 

 biały gips

 możliwość malowania   
 farbami ściennymi

• ceiling fixtures – fixed,
• fixtures are adjusted  to 
 A++ - E energy class lamps,
• light source excluded.

MATERIAL:
• gypsum, metal

COLOR:

 white gypsum 

 can be painted 
 with mural paints

Gemma
Venice
Cello 17

0

70 7070 70

14
0

70 70

11
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OPRAWY SUFITOWE / CEILING LAMPS
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Putto 
 Arte 
  Stoa

PUTTO  ARTE  STOA
• oprawy nasufitowe 
 – nieruchome,
• oprawy przystosowane 
 do żarówek w klasach 
 energetycznych A++ - E,
• oprawy nie zawierają źródła   
 światła.

MATERIAŁ:
• gips, metal 

KOLOR: 

 biały gips

 możliwość malowania   
 farbami ściennymi

• ceiling fixtures – fixed,
• fixtures are adjusted  to 
 A++ - E energy class lamps,
• light source excluded.

MATERIAL:
• gypsum, metal

COLOR:

 white gypsum 

 can be painted 
 with mural paints

OPRAWY SUFITOWE / CEILING LAMPS

11
2

Ø70

14
0

Ø70

17
0

Ø70
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OPRAWA SUFITOWA / CEILING LAMP 

QUANDO
• oprawa nasufitowa
  – nieruchoma,
• oprawa jest przystosowana   
 do żarówek w klasach 
 energetycznych A++ - E,
• oprawa nie zawiera źródła   
 światła.

MATERIAŁ:
• gips, metal 

KOLOR: 

 biały gips

 możliwość malowania   
 farbami ściennymi

• ceiling fixture – fixed,
• fixture is adjusted to  A++ - E   
 energy class lamps,
• light source excluded.

MATERIAL:
• gypsum, metal

COLOR:

 white gypsum 

 can be painted 
 with mural paints

190

190

22
5

Quando
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OPRAWA SUFITOWA / CEILING LAMP 

NAOS
• oprawa nasufitowa
 - nieruchoma,
• oprawa jest przystosowana 
 do żarówek w klasach 
 energetycznych A++ - E,
• oprawa nie zawiera źródła   
 światła.
 
MATERIAŁ:
• gips, metal 

KOLOR: 

 biały gips

 możliwość malowania   
 farbami ściennymi

• ceiling fixture – fixed,
• fixture is adjusted to A++ - E  
 energy class lamps,
• light source excluded.

MATERIAL:
• gypsum, metal

COLOR:

 white gypsum 

 can be painted 
 with mural paints

Naos

13
5

90

90
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Ø110

210

BIAŁY / ZŁOTY
WHITE / GOLD

BIAŁY / SREBRNY
WHITE / SILVER

OPRAWA SUFITOWA / CEILING LAMP

HERMA 20W
• oprawa nasufitowa 
 – nieruchoma, 
• w skład oprawy wchodzą 
 wbudowane lampy LED 
 klasy A++ – A, 
• nie można wymieniać lamp 
 w oprawie. 

MATERIAŁ:
• aluminium

KOLOR: 

 biały / srebrny

 biały / złoty

• ceiling fixture – fixed,
• fixture includes built-in,
 class A++ – A LED lamps,
• lamps are unchangeable.

MATERIAL:
• aluminium
 
COLOR:

 white / silver

 white / gold

Herma
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• oprawy nasufitowe
 - nieruchome,
• oprawy przystosowane
 do żarówek w klasach   
 energetycznych A++ - E,
•  oprawy nie zawierają źródła   
 światła.

MATERIAŁ:
• gips, metal

KOLOR: 

 biały gips

 możliwość malowania   
 farbami ściennymi

• ceiling fixtures – fixed,
• fixtures are adjusted  
 to A++ - E energy 
 class lamps,
• light source excluded.

MATERIAL:
• gypsum, metal

COLOR:

 white gypsum 

 can be painted 
 with mural paints

Lindo Nero

LINDO 
NERO

LINDO 
CHROME

LINDO
 

100 100

14
7
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Lindo Masso NLindo Masso N

LINDO 
MASSO N

LINDO 
MASSO C

• oprawy nasufitowe
 - nieruchome,
• oprawy przystosowane
 do żarówek w klasach   
 energetycznych A++ - E,
•  oprawy nie zawierają źródła   
 światła.

MATERIAŁ:
• cement, metal

KOLOR: 

 szary

• ceiling fixtures – fixed,
• fixtures are adjusted  
 to A++ - E energy 
 class lamps,
• light source excluded.

MATERIAL:
• cement, metal

COLOR:

 grey

100 100

14
7

OPRAWY SUFITOWE / CEILING LAMPS
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• oprawa nasufitowa
 - nieruchoma,
• oprawa jest przystosowana
 do żarówek w klasach   
 energetycznych A++ - E,
•  oprawa nie zawiera źródła   
 światła.
 

MATERIAŁ:
• gips, metal 

KOLOR: 

 biały gips

 możliwość malowania   
 farbami ściennymi

• ceiling fixture – fixed,
• fixtures are adjusted to A++ - E   
 energy class lamps,
• light source excluded. 

MATERIAL:
• gypsum, metal

COLOR:

 white gypsum 

 can be painted 
 with mural paints

Puro Nero

OPRAWA SUFITOWA / CEILING LAMP 

PURO

Puro
100 180

14
7
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Puro

• oprawy nasufitowe - nieruchome,
• oprawy są przystosowane 
 do żarówek w klasach   
 energetycznych A++ - E,
•  oprawy nie zawierają źródła   
 światła.
 
MATERIAŁ:
• gips, metal 

KOLOR: 

 biały gips

 możliwość malowania   
 farbami ściennymi

• ceiling fixture – fixed,
• fixtures are adjusted to A++ - E   
 energy class lamps,
• light source excluded. 

MATERIAL:
• gypsum, metal

COLOR:

 white gypsum 

 can be painted 
 with mural paints

PURO
NERO

PURO 
CHROME

OPRAWY SUFITOWE / CEILING LAMPS

Puro Nero
100 180

14
7
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Puro Massco C

• oprawy nasufitowe
 - nieruchome,
• oprawy przystosowane
 do żarówek w klasach   
 energetycznych A++ - E,
•  oprawy nie zawierają źródła   
 światła.

MATERIAŁ:
• cement, metal

KOLOR: 

 szary

• ceiling fixtures – fixed,
• fixtures are adjusted  
 to A++ - E energy 
 class lamps,
• light source excluded.

MATERIAL:
• cement, metal

COLOR:

 grey

PURO
MASSO N

PURO 
MASSO C

OPRAWY SUFITOWE / CEILING LAMPS

100 180

14
7
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Ø75

11
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OPRAWA SUFITOWA / CEILING LAMP 

VALLE 4,2W
• oprawa nasufitowa
 - nieruchoma,
• kąt rozsyłu światła: 38 stopni,
• w skład oprawy wchodzą 
 wbudowane lampy LED klasy 
 A++ – A,
• nie można wymieniać lamp 
 w oprawie. 

MATERIAŁ:
• cement 

KOLOR: 

 szary

• ceiling fixture – fixed,
• beam angle: 38 degrees,
• fixture includes built-in, class
 A++ – A LED lamps,
• lamps are unchangeable. 

MATERIAL:
• cement

COLOR:

 grey 

Vallae
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OPRAWY ŚCIENNE

WALL LAMPS
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OPRAWA ŚCIENNA / WALL LAMP 

BIANCO
• oprawa do wbudowania 
 – nieruchoma,
• oprawa jest przystosowana 
 do żarówek w klasach 
 energetycznych A++ - E,
- oprawa nie zawiera źródła   
 światła.

MATERIAŁ:
• gips, metal 

KOLOR: 

 biały gips

 możliwość malowania   
 farbami ściennymi

• built-in fitting – fixed,
• fixture is adjusted to A++ - E   
 energy class lamp,
• light source excluded.

MATERIAL:
• gypsum, metal

COLOR:

 white gypsum 

 can be painted 
 with mural paints

OPRAWA ŚCIENNA / WALL LAMP 

ALTO
• oprawa do wbudowania –   
 nieruchoma,
• oprawa przystosowana 
 do żarówek w klasach 
 energetycznych A++ - E,
• oprawa nie zawiera źródła   
 światła.

MATERIAŁ:
• gips, metal 

KOLOR: 

 biały gips

 możliwość malowania   
 farbami ściennymi

• built-in fitting – fixed,
• fixture is adjusted to A++ – E   
 energy class lamps,
• light source excluded.

MATERIAL:
• gypsum, metal

COLOR:

 white gypsum 

 can be painted 
 with mural paints

Ø15021
0

78

250

253 x 213

293 x 353

350

78
29

0



ART OF LIGHT - KOBI LIGHT

www.kobi.pl68 69

OPRAWA ŚCIENNA / WALL LAMP 

GRANDE
• oprawa naścienna, 
• oprawa jest przystosowana   
 do żarówek w klasach   
 energetycznych A++ - E,
• oprawa nie zawiera źródła   
 światła.

MATERIAŁ:
• gips, metal 

KOLOR: 

 biały gips

 możliwość malowania   
 farbami ściennymi

• wall fixture, 
• fixture is adjusted to 
 A++ - E energy class lamps,
• light source excluded.

MATERIAL:
• gypsum, metal

COLOR:

 white gypsum 

 can be painted 
 with mural paints

Grande
365

170

70

100W
MAX
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OPRAWA ŚCIENNA / WALL LAMP 

VELOCE
• oprawa naścienna, 
•  oprawa jest przystosowana   
 do żarówek w klasach   
 energetycznych A++ - E,
• oprawa nie zawiera źródła   
 światła.

MATERIAŁ:
• gips, metal 

KOLOR: 

 biały gips

 możliwość malowania   
 farbami ściennymi

• wall fixture, 
• fixture is adjusted to 
 A++ - E energy class lamps,
• light source excluded.

MATERIAL:
• gypsum, metal

COLOR:

 white gypsum 

 can be painted 
 with mural paints

Veloce

36095

60
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OPRAWA ŚCIENNA / WALL LAMP 

SECCO
• oprawa naścienna,
• oprawa przystosowana 
 do żarówek w klasach 
 energetycznych A++ - E,
• oprawa nie zawiera źródła   
 światła.

MATERIAŁ:
• gips, metal 

KOLOR: 

 biały gips

 możliwość malowania   
 farbami ściennymi

• wall fixture,
• fixture is adjusted to 
 A++ - E energy class lamps,
• light source excluded.

MATERIAL:
• gypsum, metal

COLOR:

 white gypsum 

 can be painted 
 with mural paints

Secco

24
5

9590
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OPRAWA ŚCIENNA / WALL LAMP 

WENGE 13W
• oprawa naścienna,
• w skład oprawy wchodzą   
 wbudowane lampy LED 
 klasy A++ – A, 
• nie można wymieniać lamp 
 w oprawie. 

MATERIAŁ:
• gips, metal 

KOLOR: 

 biały gips

 możliwość malowania   
 farbami ściennymi

• wall fixture,
• fixture includes built-in, 
 class A++ – A LED lamps,
• lamps are unchangeable.

MATERIAL:
• gypsum, metal

COLOR:

 white gypsum 

 can be painted 
 with mural paints

OPRAWA ŚCIENNA / WALL LAMP 

BUENO
• oprawa naścienna - nieruchoma
• oprawa przystosowana 
 do żarówek w klasach 
 energetycznych A++ - E,
• oprawa nie zawiera źródła   
 światła.

MATERIAŁ:
• gips, metal 

KOLOR: 

 biały gips

 możliwość malowania   
 farbami ściennymi

• wall fixture - fixed, 
• fixture is adjusted to A++ – E   
 energy class lamps,
• light source excluded.

MATERIAL:
• gypsum, metal

COLOR:

 white gypsum 

 can be painted 
 with mural paints

115
115

11
5 30

0

300 46
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OPRAWA ŚCIENNA / WALL LAMP 

RIZZO
• oprawa naścienna - nieruchoma,
• oprawa przystosowana 
 do żarówek w klasach 
 energetycznych A++ - E,
• oprawa nie zawiera źródła   
 światła.

MATERIAŁ:
• gips, metal 

KOLOR: 

 biały gips

 możliwość malowania   
 farbami ściennymi

• wall fixture - fixed,
• fixture is adjusted to  A++ - E   
 energy class lamps,
• light source excluded.

MATERIAL:
• gypsum, metal

COLOR:

 white gypsum 

 can be painted 
 with mural paints

Ø75

250

100

Rizzo
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OPRAWA ŚCIENNA / WALL LAMP 

RICCO
• oprawa naścienna - nieruchoma,
• oprawa przystosowana 
 do żarówek w klasach 
 energetycznych A++ - E,
• oprawa nie zawiera 
 źródła światła.

MATERIAŁ:
• gips, metal 

KOLOR: 

 biały gips

 możliwość malowania   
 farbami ściennymi

• wall fixture - fixed,
• fixture is adjusted to A++ - E   
 energy class lamps,
• light source excluded.

MATERIAL:
• gypsum, metal

COLOR:

 white gypsum 

 can be painted 
 with mural paints

Ricco

75

100

75

25
0
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OPRAWA ŚCIENNA / WALL LAMP 

MARCO 1W
• oprawa do wbudowania 
 – nieruchoma,
• w skład oprawy wchodzą 
 wbudowane lampy LED 
 klasy A++ - A, 
- nie można wymieniać lamp 
 w oprawie. 

MATERIAŁ:
• gips, metal 

KOLOR: 

 biały gips

 możliwość malowania   
 farbami ściennymi

• built-in fitting – fixed,
• fixture includes built-in, 
 class A++ - A LED lamps,
• lamps are unchangeable.

MATERIAL:
• gypsum, metal

COLOR:

 white gypsum 

 can be painted 
 with mural paints

Marco

103 x 103

10
0

100

4
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OPRAWA ŚCIENNA / WALL LAMP 

RARO 4,2W
• oprawa naścienna,
• kąt rozsyłu światła: 38 stopni,
• w skład oprawy wchodzą  
 wbudowane lampy LED klasy   
 A++ - A,
• nie można wymieniać lamp 
 w oprawie.
 
MATERIAŁ:
• gips, metal 

KOLOR: 

 biały gips

 możliwość malowania   
 farbami ściennymi

• wall fixture,
• beam angle: 38 degrees,
• fixture includes built-in, 
 class A++ - A LED lamps,
• lamps are unchangeable.

MATERIAL:
• gypsum, metal

COLOR:

 white gypsum 

 can be painted 
 with mural paints

Raro
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LAMPY WISZĄCE

HANGING LAMPS

Lampy wiszące
hanging lamps
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LAMPA WISZĄCA / HANGING LAMP 

LUNGO
• oprawa przystosowana 
 do żarówek w klasach 
 energetycznych A++ - E,
• oprawa nie zawiera źródła 
 światła.

MATERIAŁ:
• gips, metal

KOLOR: 

 biały gips

 możliwość malowania   
 farbami ściennymi

• fixture is adjusted to 
 A++ - E energy class lamps,
• light source excluded.

MATERIAL:
• gypsum, metal
 
COLOR:

 white gypsum

 can be painted 
 with mural paints

Lungo Ø70

25
0
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LAMPA WISZĄCA / HANGING LAMP 

LEONE
• oprawa przystosowana 
 do żarówek w klasach 
 energetycznych A++ - E,
• oprawa nie zawiera źródła 
 światła.

MATERIAŁ:
• gips, metal

KOLOR: 

 biały gips

 możliwość malowania   
 farbami ściennymi

• fixture is adjusted to 
 A++ - E energy class lamps,
• light source excluded.

MATERIAL:
• gypsum, metal
 
COLOR:

 white gypsum

 can be painted 
 with mural paints

Leone
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LAMPA WISZĄCA / HANGING LAMP 

VIGE
• oprawa przystosowana 
 do żarówek w klasach 
 energetycznych A++ - E,
• oprawa nie zawiera źródła 
 światła.

MATERIAŁ:
• cement, metal

KOLOR: 

 czarny cement

 biały cement

• fixture is adjusted to 
 A++ - E energy class lamps,
• light source excluded.

MATERIAL:
• cement, metal
 
COLOR:

 black cement

 white cement

Vige
Ø184

22
7

CZARNY / BLACK 

BIAŁY / WHITE
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LAMPA WISZĄCA / HANGING LAMP 

PITTORE
• oprawa przystosowana 
 do żarówek w klasach 
 energetycznych A++ - E,
• oprawa nie zawiera źródła 
 światła.

MATERIAŁ:
• cement, metal

KOLOR: 

 czarny cement

 biały cement

• fixture is adjusted to 
 A++ - E energy class lamps,
• light source excluded.

MATERIAL:
• cement, metal
 
COLOR:

 black cement

 white cement

Pittore
Ø220

18
0

CZARNY / BLACK 

BIAŁY / WHITE

CZARNY / BLACK 

BIAŁY / WHITE
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LAMPA WISZĄCA / HANGING LAMP 

SIMA
• oprawa przystosowana 
 do żarówek w klasach 
 energetycznych A++ - E,
• oprawa nie zawiera źródła 
 światła.

MATERIAŁ:
• cement, metal

KOLOR: 

 czarny cement

 biały cement

• fixture is adjusted to 
 A++ - E energy class lamps,
• light source excluded.

MATERIAL:
• cement, metal
 
COLOR:

 black cement

 white cement

Sima
Ø180

18
4

CZARNY / BLACK 

BIAŁY / WHITE



ART OF LIGHT - KOBI LIGHT

www.kobi.pl96 97

Ø195

18
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LAMPA WISZĄCA / HANGING LAMP 

SOLE
•  oprawa jest przystosowana 
 do żarówek w klasach 
 energetycznych A++ - E,
• oprawa nie zawiera źródła 
 światła.

MATERIAŁ:
• gips, metal

KOLOR: 

 biały gips

 możliwość malowania   
 farbami ściennymi

•  fixture is adjusted to
 A++ - E energy class lamps,
• light source excluded.

MATERIAL:
• gypsum, metal
 
COLOR:

 white gypsum 

 can be painted 
 with mural paints

 

Sole
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LAMPA WISZĄCA / HANGING LAMP 

CASA
• oprawa jest przystosowana 
 do żarówek w klasach
 energetycznych A++ - E,
• oprawa nie zawiera źródła 
 światła.
 
MATERIAŁ:
• gips, metal 

KOLOR: 

 biały gips

 możliwość malowania   
 farbami ściennymi

• fixture is adjusted to 
 A++ - E energy class lamps,
• light source excluded.

MATERIAL:
• gypsum, metal

COLOR:

 white gypsum 

 can be painted 
 with mural paints

Ø180

25
0

Casa
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LAMPA WISZĄCA / HANGING LAMP 

TAMPERE 7W
• kąt rozsyłu światła: 30 stopni,
• w skład oprawy wchodzą   
 wbudowane lampy LED 
 klasy A++ - A, 
• nie można wymieniać lamp 
 w oprawie.

MATERIAŁ:
• aluminium

KOLOR: 

 biały

• beam angle: 30 degrees,
• fitting includes built-in 
 class A++ - A LED lamps, 
- lamps are unchangeable.

MATERIAL:
• aluminium
 
COLOR:

 white 

Ø65

4
0

0

Tampere



ZASILANIE (NP. 230V)
ADJUSTED TO VOLTAGE (E.G. 230V)

KLASA OCHRONNOŚCI PRZED  
PORAŻENIEM ELEKTRYCZNYM
PROTECTION CLASS AGAINST ELECTROCUTION

SPOSÓB MONTAŻU
INSTALLATION

DOPUSZCZALNA MOC
ACCEPTABLE POWER

MIEJSCE ZASTOSOWANIA
PLACE OF APPLICATION

RODZAJ TRZONKA
HOLDER TYPES

STOSOWANE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
LIGHT SOURCE APPLIED

TEMPERATURA BARWOWA ŚWIATŁA 
COLOR TEMPERATURE

TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA 
LIGHT SOURCE’S LIFE SPAN

WSPÓŁCZYNNIK MOCY LAMP 
LAMP’S POWER FACTOR

WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW
COLOR RENDERING INDEX (CRI)

LICZBA CYKLI WŁĄCZ / WYŁĄCZ
ON/OFF CYCLES

NIE STOSOWAĆ ZE ŚCIEMNIACZEM
DO NOT USE WITH A DIMMER

ZNAK ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI   
UNII EUROPEJSKIEJ
A MARK OF CONFORMITY WITH EUROPEAN  

UNION DIRECTIVES

SYMBOLE I ICH ZNACZENIE  

SYMBOLS AND THEIR MEANINGS




