
GEOMETRY
Zdecydowany charakter.
Podkreśl swoją indywidualność! 

DLN ZO
Oczywisty wybór.
Prosta forma, doskonałe parametry!
Odbłyśnik wykonany z najwyższej jakości aluminium.
Długa żywotność oprawy. 

Ponadczasowa, prosta forma. 
świetnie sprawdza się w nowoczesnych wnętrzach.

DI PIU
Unikatowy design.
Piękno jakiego potrzebujesz!
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Skontaktuj się z nami

Sp. z o.o.LAKO 
ul. Wrzosowa 10
32-340 Wolbrom

e-mail: lako@lako.pl

dział handlowy:
tel. +48 (32) 644-04-00
fax +48 (32) 644-21-82

NIP: 637-214-96-06 
VAT UE: Pl6372149606

kapitał zakładowy: 2 200 000,00 PLN
numer rejestrowy BDO: 000014533

Projekt i wizualizacja: Dominika Drezdner - Ilczuk 



Cechy charakterystyczne oprawy DI PIÙ: 

- idea i forma lampy nawiązuje do ramion cyrkla
- nowatorska konstrukcja pozwala kierować źródła światła pod różnymi kątami
- w standardzie oprawa sterowana za pomocą bezpłatnej aplikacji:

- opcjonalnie oprawa może być wyposażona w opcję TUNABLE WHITE
- inne długości niż standardowa - zamówienie specjalne
- oprawa malowana na dowolny kolor z palety RAL
- oprawa z atestem higienicznym

DI PIUNEW RAL
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Cechy charakterystyczne opraw RING:

- różnorodność dostępnych średnic pozwala kreować niepowtarzalne wnętrza
- oprawa wyróżniona w konkursie DOBRY DESIGN
- precyzyjna technologia umożliwiająca równomierne rozświetlenie całej powierzchni dyfuzora
- źródła światła: LED 
- oprawa malowana na dowolny kolor z palety RAL
- oprawa z atestem higienicznym

DI PIU

Cechy charakterystyczne opraw RING SUPER SLIM:

- cieńsza wersja naszego bestsellera RING SLIM
- różnorodność dostępnych średnic pozwala kreować niepowtarzalne wnętrza
- precyzyjna technologia umożliwiająca równomierne rozświetlenie całej powierzchni dyfuzora
- źródła światła: LED
- oprawa malowana na dowolny kolor z palety RAL
- oprawa z atestem higienicznym

RING SUPER SLIM

NEW

Targi EUROSCHOP, Dusseldorf 2020
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Projekt: Studio Projektowe GRID
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