
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WOOD | LIGHT | MABRILLO 

www.mabrillo.com 



 

 

1 

LP Nazwa SKU Kolor EAN13 Strona 

1 Lampa wisząca Pecos Mini 042101S naturalny, sosna 05902288310657 2 

2 Lampa wisząca Pecos Mini 042102D dąb rustykalny satynowy 05902288310664 4 

3 Lampa wisząca Pecos Midi 042103S naturalny, sosna 05902288310671 6 

4 Lampa wisząca Pecos Midi 042104D dąb rustykalny satynowy 05902288310688 8 

5 Lampa wisząca Pecos Maxi 042105S naturalny, sosna 05902288310695 10 

6 Lampa wisząca Pecos Maxi 042106D dąb rustykalny satynowy 05902288310701 12 

7 Lampa wisząca Olbia 042107S naturalny, sosna 05902288310718 14 

8 Lampa wisząca Olbia 042108D dąb rustykalny satynowy 05902288310725 16 

9 Lampa wisząca Colima 042109S naturalny, sosna 05902288310732 18 

10 Lampa wisząca Colima 042110D dąb rustykalny satynowy 05902288310749 20 

11 Lampa wisząca Cuevo 042111S naturalny, sosna 05902288310756 22 

12 Lampa wisząca Cuevo 042112D dąb rustykalny satynowy 05902288310763 24 

13 Lampa wisząca Korbe Mini 042113S naturalny, sosna 05902288310770 26 

14 Lampa wisząca Korbe Mini 042114D dąb rustykalny satynowy 05902288310787 28 

15 Lampa wisząca Korbe Maxi 042115S naturalny, sosna 05902288310794 30 

16 Lampa wisząca Korbe Maxi 042116D dąb rustykalny satynowy 05902288310800 32 

17 Lampa wisząca Montalbo 091901S naturalny 05902288310541 34 

18 Lampa wisząca Montalbo 091902D dąb rustykalny satynowy 05902288310558 36 

19 Lampa wisząca Marlo Plus 091903S naturalny, sosna 05902288310565 38 

20 Lampa wisząca Marlo Plus 091904D dąb rustykalny satynowy 05902288310572 40 

21 Lampa wisząca Marlo Plus 091905P palisander 05902288310589 42 

22 Lampa wisząca Balzan 3 Plus 091906S naturalny, sosna 05902288310596 44 

23 Lampa wisząca Balzan 3 Plus 091907D dąb rustykalny satynowy 05902288310602 46 

24 Lampa wisząca Balzan 3 Plus 091908P palisander 05902288310619 48 

25 Lampa wisząca Balzan 5 Plus 091909S naturalny, sosna 05902288310626 50 

26 Lampa wisząca Balzan 5 Plus 091910D dąb rustykalny satynowy 05902288310633 52 

27 Lampa wisząca Balzan 5 Plus 091911P palisander 05902288310640 54 

28 Lampa wisząca Dalwik 011901S naturalny, sosna 05902288310435 56 

29 Lampa wisząca Dalwik 011902D dąb rustykalny satynowy 05902288310442 58 

30 Lampa wisząca Parilla 011903S naturalny, sosna 05902288310459 60 

31 Lampa wisząca Parilla 011904D dąb rustykalny satynowy 05902288310466 62 

32 Lampa wisząca Chita 011905S naturalny, sosna 05902288310473 64 

33 Lampa wisząca Chita 011906D dąb rustykalny satynowy 05902288310480 66 

34 Lampa wisząca Marlo 011907B jasna brzoza 05902288310497 68 

35 Lampa wisząca Balzan 3 011908P palisander 05902288310503 70 

36 Lampa wisząca Balzan 5 011909P palisander 05902288310510 72 

37 Lampa stołowa Balzan Mini 011910S naturalny, sosna 05902288310527 74 

38 Lampa stołowa Balzan Mini 011911D dąb rustykalny satynowy 05902288310534 76 

39 Lampa wisząca Marlo 071801S naturalny, sosna 05902288310367 78 

40 Lampa wisząca Marlo 071802D dąb rustykalny satynowy 05902288310374 80 

41 Lampa wisząca Marlo 071803P  palisander 05902288310381 82 

42 Lampa wisząca Balzan 3 071804S naturalny, sosna 05902288310398 84 

43 Lampa wisząca Balzan 3 071805D  dąb rustykalny satynowy 05902288310404 86 

44 Lampa wisząca Dorie 071806D dąb rustykalny satynowy 05902288310411 88 

45 Lampa wisząca Mora 071807D  dąb rustykalny satynowy 05902288310428 90 
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Pecos Mini  
MABRILLO 042101S 
 
Oświetlenie z serii Pecos zostało wykonane z 
naturalnej, drewnianej sklejki, którą pomalowano 
bezbarwnym olejem. Wersja mini jest najmniejszą z 
pośród dostępnych wariantów. Lampa zawieszona 
jest na jednym czarnym kablu w oplocie 
zakończonym czarną, metalową podsufitką.  
Bryłę lampy zaprojektowano w kształcie sześcianu, a 
wszystkie krawędzie zewnętrze zeszlifowano. Lampa 
Pecos Mini posiada jedno źródło światła 
umieszczone centralnie wewnątrz bryły.  
W lampie Pecos wysokość zawieszenia można 
regulować za pomocą pokrętła umieszczonego w 
podsufitce. 
 

 
 
 
 
 
Dane techniczne, wymiary:  
Surowce podstawowe: sklejka sosnowa 
Wykończenie: olej 2x 
Kolor: naturalny, sosna 
Długość/ szerokość/ wysokość bryły: 15x15x15 
cm  
Wysokość całkowita maksymalnie: 69 cm 
(możliwa regulacja) 
Waga: 1,0 kg  
Regulacja kąta światła: nie  
Stopień szczelności: IP20 

Źródła światła (brak żarówek w zestawie): 1 x 
E27; 230V; max 60W (w sumie 60W) 
Lampa przystosowana jest do żarówek LED o 
różnej mocy oraz źródeł światła w klasach 
energetycznych od A++ do E. 
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Pecos Mini  
MABRILLO 042102D 
 
Oświetlenie z serii Pecos zostało wykonane z 
naturalnej, drewnianej sklejki którą pomalowano 
lakierem w kolorze dębu rustykalnego. Wersja mini 
jest najmniejszą z pośród dostępnych wariantów. 
Lampa zawieszona jest na jednym czarnym kablu w 
oplocie zakończonym czarną, metalową podsufitką.  
Bryłę lampy zaprojektowano w kształcie sześcianu, a 
wszystkie krawędzie zewnętrze zeszlifowano. Lampa 
Pecos Mini posiada jedno źródło światła 
umieszczone centralnie wewnątrz bryły.  
W lampie Pecos wysokość zawieszenia można 
regulować za pomocą pokrętła umieszczonego w 
podsufitce. 
 

 
 
 
 
 
Dane techniczne, wymiary:  
Surowce podstawowe: sklejka sosnowa 
Wykończenie: lakier 2x 
Kolor: dąb rustykalny satynowy 
Długość/ szerokość/ wysokość bryły: 15x15x15 
cm  
Wysokość całkowita maksymalnie: 69 cm 
(możliwa regulacja) 
Waga: 1,0 kg  
Regulacja kąta światła: nie  
Stopień szczelności: IP20 

Źródła światła (brak żarówek w zestawie): 1 x 
E27; 230V; max 60W (w sumie 60W) 
Lampa przystosowana jest do żarówek LED o 
różnej mocy oraz źródeł światła w klasach 
energetycznych od A++ do E. 
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Pecos Midi  
MABRILLO 042103S 
 
Oświetlenie z serii Pecos zostało wykonane z 
naturalnej, drewnianej sklejki, którą pomalowano 
bezbarwnym olejem. Wersja midi jest pośrednią 
wielkością wśród dostępnych lamp z serii Pecos. 
Lampa zawieszona jest na jednym czarnym kablu w 
oplocie zakończonym czarną, metalową podsufitką.  
Bryłę lampy zaprojektowano w kształcie 
prostopadłościanu, a wszystkie krawędzie zewnętrze 
zeszlifowano. Lampa Pecos Midi posiada jedno źródło 
światła umieszczone centralnie wewnątrz bryły.  
W lampie Pecos wysokość zawieszenia można 
regulować za pomocą pokrętła umieszczonego w 
podsufitce. 
 

 
 
 
Dane techniczne, wymiary:  
Surowce podstawowe: sklejka sosnowa 
Wykończenie: olej 2x 
Kolor: naturalny, sosna 
Długość/ szerokość/ wysokość bryły: 15x15x25 
cm  
Wysokość całkowita maksymalnie: 79 cm 
(możliwa regulacja) 
Waga: 1,45 kg  
Regulacja kąta światła: nie  
Stopień szczelności: IP20 

Źródła światła (brak żarówek w zestawie): 1 x 
E27; 230V; max 60W (w sumie 60W) 
Lampa przystosowana jest do żarówek LED o 
różnej mocy oraz źródeł światła w klasach 
energetycznych od A++ do E. 
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Pecos Midi  
MABRILLO 042104D 
 
Oświetlenie z serii Pecos zostało wykonane z 
naturalnej, drewnianej sklejki, którą pomalowano 
lakierem w kolorze dębu rustykalnego. Wersja midi 
jest pośrednią wielkością wśród dostępnych lamp z 
serii Pecos. Lampa zawieszona jest na jednym 
czarnym kablu w oplocie zakończonym czarną, 
metalową podsufitką.  
Bryłę lampy zaprojektowano w kształcie 
prostopadłościanu, a wszystkie krawędzie zewnętrze 
zeszlifowano. Lampa Pecos Midi posiada jedno 
źródło światła umieszczone centralnie wewnątrz 
bryły.  
W lampie Pecos wysokość zawieszenia można 
regulować za pomocą pokrętła umieszczonego w 
podsufitce. 
 

 
 
 
Dane techniczne, wymiary:  
Surowce podstawowe: sklejka sosnowa 
Wykończenie: lakier 2x 
Kolor: dąb rustykalny satynowy 
Długość/ szerokość/ wysokość bryły: 15x15x25 
cm  
Wysokość całkowita maksymalnie: 79 cm 
(możliwa regulacja) 
Waga: 1,45 kg  
Regulacja kąta światła: nie  
Stopień szczelności: IP20 

Źródła światła (brak żarówek w zestawie): 1 x 
E27; 230V; max 60W (w sumie 60W) 
Lampa przystosowana jest do żarówek LED o 
różnej mocy oraz źródeł światła w klasach 
energetycznych od A++ do E. 
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Pecos Maxi  
MABRILLO 042105S 
 
Oświetlenie z serii Pecos zostało 
wykonane z naturalnej, drewnianej 
sklejki, którą pomalowano bezbarwnym 
olejem. Wersja maxi jest największą z 
pośród dostępnych wariantów wielkości. 
Lampa zawieszona jest na dwóch 
czarnych kablach w oplocie 
zakończonymi czarną, metalową 
podsufitką.  
Bryłę lampy zaprojektowano w kształcie 
prostopadłościanu, a wszystkie 
krawędzie zewnętrze zeszlifowano. 
Lampa Pecos Maxi posiada dwa źródła 
światła umieszczone symetrycznie 
wewnątrz bryły.  
W lampie Pecos wysokość zawieszenia 
można regulować za pomocą pokręteł 
umieszczonych w podsufitce. 
 

 

Dane techniczne, wymiary:  
Surowce podstawowe: sklejka 
sosnowa 
Wykończenie: olej 2x 
Kolor: naturalny, sosna  
Długość/ szerokość/ wysokość 
bryły: 15x60x15 cm  
Wysokość całkowita 
maksymalnie: 69 cm (możliwa 
regulacja) 
Waga: 2,15 kg  
Regulacja kąta światła: nie  
Stopień szczelności: IP20 

Źródła światła (brak żarówek w 
zestawie): 2 x E27; 230V; max 
60W (w sumie 120W) 
Lampa przystosowana jest do 
żarówek LED o różnej mocy oraz 
źródeł światła w klasach 
energetycznych od A++ do E. 
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Pecos Maxi  
MABRILLO 042106D 
 
Oświetlenie z serii Pecos zostało 
wykonane z naturalnej, drewnianej 
sklejki, którą pomalowano lakierem w 
kolorze dębu rustykalnego. Wersja maxi 
jest największą z pośród dostępnych 
wariantów wielkości. Lampa zawieszona 
jest na dwóch czarnych kablach w 
oplocie zakończonymi czarną, metalową 
podsufitką.  
Bryłę lampy zaprojektowano w kształcie 
prostopadłościanu, a wszystkie 
krawędzie zewnętrze zeszlifowano. 
Lampa Pecos Maxi posiada dwa źródła 
światła umieszczone symetrycznie 
wewnątrz bryły.  
W lampie Pecos wysokość zawieszenia 
można regulować za pomocą pokręteł 
umieszczonych w podsufitce. 
 

 

 

 

Dane techniczne, wymiary:  
Surowce podstawowe: sklejka 
sosnowa 
Wykończenie: lakier 2x 
Kolor: dąb rustykalny satynowy 
Długość/ szerokość/ wysokość 
bryły: 15x60x15 cm  
Wysokość całkowita 
maksymalnie: 69 cm (możliwa 
regulacja) 
Waga: 2,15 kg  
Regulacja kąta światła: nie  
Stopień szczelności: IP20 

Źródła światła (brak żarówek w 
zestawie): 2 x E27; 230V; max 
60W (w sumie 120W) 
Lampa przystosowana jest do 
żarówek LED o różnej mocy oraz 
źródeł światła w klasach 
energetycznych od A++ do E. 
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Olbia 
MABRILLO 042107S 
 
Lampa wisząca Olbia to lampa okrągła o 
średnicy zewnętrznej 45 cm. Olbia została 
wytoczona z prawdziwego drewna uzyskując 
przekrój belki 6x10 cm. Drewno pomalowano 
bezbarwnym olejem. Oświetlenie posiada trzy, 
symetryczne punkty świetlne umieszczone 
wewnątrz belki. Lampa została zamocowana na 
trzech przewodach w oplocie, które łączą się z 
metalową, czarną podsufitką. 
W lampie Olbia wysokość zawieszenia można 
regulować za pomocą pokręteł umieszczonych 
w podsufitce. 
 

 
 
 
 
 
Dane techniczne, wymiary:  
Surowce podstawowe: drewno, metal  
Wykończenie: olej 2x 
Kolor: naturalny, sosna 
Średnica zewnętrzna: ᴓ45 cm 
Przekrój belki: 6x10 cm 
Wysokość całkowita maksymalnie: 64 cm (możliwa 
regulacja) 
Waga: 3,8 kg  
Regulacja kąta światła: nie  
Stopień szczelności: IP20 

Źródła światła (brak żarówek w zestawie): 3 x E27; 
230V; max 60W (w sumie 180W) 
Lampa przystosowana jest do żarówek LED o różnej 
mocy oraz źródeł światła w klasach energetycznych 
od A++ do E. 

 

 
 



 

 

15 

 

 
 

 



 

 

16 

 

 
 
 
Olbia 
MABRILLO 042108D 
 
Lampa wisząca Olbia to lampa okrągła o średnicy 
zewnętrznej 45 cm. Olbia została wytoczona z 
prawdziwego drewna uzyskując przekrój belki 
6x10 cm. Drewno pomalowano lakierem w 
kolorze dębu rustykalnego. Oświetlenie posiada 
trzy, symetryczne punkty świetlne umieszczone 
wewnątrz belki. Lampa została zamocowana na 
trzech przewodach w oplocie, które łączą się z 
metalową, czarną podsufitką. 
W lampie Olbia wysokość zawieszenia można 
regulować za pomocą pokręteł umieszczonych w 
podsufitce. 
 

 
 
 
 
 
Dane techniczne, wymiary:  
Surowce podstawowe: drewno, metal 
Wykończenie: lakier 2x 
Kolor: dąb rustykalny satynowy  
Średnica zewnętrzna: ᴓ45 cm 
Przekrój belki: 6x10 cm 
Wysokość całkowita maksymalnie: 64 cm 
(możliwa regulacja) 
Waga: 3,8 kg  
Regulacja kąta światła: nie  
Stopień szczelności: IP20 

Źródła światła (brak żarówek w zestawie): 3 x 
E27; 230V; max 60W (w sumie 180W) 
Lampa przystosowana jest do żarówek LED o 
różnej mocy oraz źródeł światła w klasach 
energetycznych od A++ do E. 
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Colima 
MABRILLO 042109S 
 
Lampy z serii Colima zaprojektowane zostały z 
drewnianych listewek. Kształt lampy przypomina 
odwrócony trójkąt. Drewno pomalowano 
bezbarwnym olejem. Wewnątrz bryły 
umieszczono centralnie jeden punkt świetlny. 
Uwagę zwraca duża, metalowa oprawka 
żarówkowa. Całość zawieszona została na jednym 
przewodzie w oplocie, zakończonym metalową, 
podsufitką w kolorze metalicznego grafitu. 
W lampie Colima wysokość zawieszenia można 
regulować za pomocą pokrętła umieszczonego w 
podsufitce. 
 

 
 
 
 
 
Dane techniczne, wymiary:  
Surowce podstawowe: drewno, metal 
Wykończenie: olej 2x 
Kolor: naturalny, sosna 
Długość/ szerokość bryły: 40x40 cm  
Wysokość całkowita maksymalnie: 73 cm 
(możliwa regulacja) 
Waga: 0,95 kg  
Regulacja kąta światła: nie  
Stopień szczelności: IP20 

Źródła światła (brak żarówek w zestawie): 1 x 
E27; 230V; max 60W (w sumie 60W) 
Lampa przystosowana jest do żarówek LED o 
różnej mocy oraz źródeł światła w klasach 
energetycznych od A++ do E. 
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Colima 
MABRILLO 042110D 
 
Lampy z serii Colima zaprojektowane zostały z 
drewnianych listewek. Kształt lampy przypomina 
odwrócony trójkąt. Drewno pomalowano 
lakierem w kolorze dębu rustykalnego. Wewnątrz 
bryły umieszczono centralnie jeden punkt 
świetlny. Uwagę zwraca duża, metalowa oprawka 
żarówkowa. Całość zawieszona została na jednym 
przewodzie w oplocie, zakończonym metalową, 
podsufitką w kolorze metalicznego grafitu. 
W lampie Colima wysokość zawieszenia można 
regulować za pomocą pokrętła umieszczonego w 
podsufitce. 
 

  
 

 
 
Dane techniczne, wymiary:  
Surowce podstawowe: drewno, 
metal 
Wykończenie: lakier 2x 
Kolor: dąb rustykalny satynowy 
Długość/ szerokość bryły:  
40x40 cm  
Wysokość całkowita maksymalnie: 
73 cm (możliwa regulacja) 
Waga: 0,95 kg  
Regulacja kąta światła: nie  
Stopień szczelności: IP20 

Źródła światła (brak żarówek w 
zestawie): 1 x E27; 230V; max 60W 
(w sumie 60W) 
Lampa przystosowana jest do 
żarówek LED o różnej mocy oraz 
źródeł światła w klasach 
energetycznych od A++ do E. 
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Cuevo 
MABRILLO 042111S 
 
Lampy z serii Cuevo zbudowane zostały z 
drewnianych listewek. Oświetlenie 
zaprojektowano w kształcie trójkąta. Drewno 
pomalowano bezbarwnym olejem. Wewnątrz 
bryły umieszczono centralnie jeden punkt 
świetlny. Uwagę zwraca duża, metalowa 
oprawka żarówkowa. Całość zawieszona została 
na jednym przewodzie w oplocie, zakończonym 
metalową, podsufitką w kolorze metalicznego 
grafitu. 
W lampie Cuevo wysokość zawieszenia można 
regulować za pomocą pokrętła umieszczonego w 
podsufitce. 
 

 

 
 
 
 
Dane techniczne, wymiary:  
Surowce podstawowe: drewno, metal 
Wykończenie: olej 2x 
Kolor: naturalny, sosna 
Długość/ szerokość bryły: 40x40 cm  
Wysokość całkowita maksymalnie: 73 cm 
(możliwa regulacja) 
Waga: 0,95 kg  
Regulacja kąta światła: nie  
Stopień szczelności: IP20 

Źródła światła (brak żarówek w zestawie): 1 
x E27; 230V; max 60W (w sumie 60W) 
Lampa przystosowana jest do żarówek LED 
o różnej mocy oraz źródeł światła w klasach 
energetycznych od A++ do E. 
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Cuevo 
MABRILLO 042112D 
 
Lampy z serii Cuevo zbudowane zostały z 
drewnianych listewek. Oświetlenie 
zaprojektowano w kształcie trójkąta. Drewno 
pomalowano lakierem w kolorze dębu 
rustykalnego. Wewnątrz bryły umieszczono 
centralnie jeden punkt świetlny. Uwagę zwraca 
duża, metalowa oprawka żarówkowa. Całość 
zawieszona została na jednym przewodzie w 
oplocie, zakończonym metalową, podsufitką w 
kolorze metalicznego grafitu. 
W lampie Cuevo wysokość zawieszenia można 
regulować za pomocą pokrętła umieszczonego w 
podsufitce. 
 

 
 
 
 
 
Dane techniczne, wymiary:  
Surowce podstawowe: drewno, metal 
Wykończenie: lakier 2x 
Kolor: dąb rustykalny satynowy 
Długość/ szerokość bryły:  
40x40 cm  
Wysokość całkowita maksymalnie: 73 cm 
(możliwa regulacja) 
Waga: 0,95 kg  
Regulacja kąta światła: nie  
Stopień szczelności: IP20 

Źródła światła (brak żarówek w zestawie): 1 x E27; 
230V; max 60W (w sumie 60W) 
Lampa przystosowana jest do żarówek LED o 
różnej mocy oraz źródeł światła w klasach 
energetycznych od A++ do E. 
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Korbe Mini 
MABRILLO 042113S 
 
Oświetlenie z serii Korbe charakteryzuje prostota 
i minimalizm. Lampę wykonano z prawdziwego 
drewna, które pomalowano bezbarwnym olejem. 
Korbe Mini to najmniejsza dostępna wersja. 
Posiada kształt sześcianu gdzie w centralnym 
punkcie wewnątrz znajduje się punkt świetlny.  
Całość zawieszono na jednym przewodzie w 
oplocie zakończonym metalową, podsufitką w 
kolorze metalicznego grafitu. 
W lampie Korbe Mini wysokość zawieszenia 
można regulować za pomocą pokrętła 
umieszczonego w podsufitce. 
 

 
 
Dane techniczne, wymiary:  
Surowce podstawowe: drewno, metal 
Wykończenie: olej 2x 
Kolor: naturalny, sosna 
Długość/ szerokość bryły: 22x22 cm  
Przekrój: 2,5x2,5 cm 
Wysokość całkowita maksymalnie: 70 cm 
(możliwa regulacja) 
Waga: 0,85 kg  
Regulacja kąta światła: nie  
Stopień szczelności: IP20 

Źródła światła (brak żarówek w zestawie): 1 x 
E27; 230V; max 60W (w sumie 60W) 
Lampa przystosowana jest do żarówek LED o 
różnej mocy oraz źródeł światła w klasach 
energetycznych od A++ do E. 
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Korbe Mini 
MABRILLO 042114D 
 
Oświetlenie z serii Korbe charakteryzuje prostota 
i minimalizm. Lampę wykonano z prawdziwego 
drewna, które pomalowano lakierem w kolorze 
dębu rustykalnego. Korbe Mini to najmniejsza 
dostępna wersja. Posiada kształt sześcianu gdzie 
w centralnym punkcie wewnątrz znajduje się 
punkt świetlny.  Całość zawieszono na jednym 
przewodzie w oplocie zakończonym metalową, 
podsufitką w kolorze metalicznego grafitu. 
W lampie Korbe Mini wysokość zawieszenia 
można regulować za pomocą pokrętła 
umieszczonego w podsufitce. 
 

 
 
Dane techniczne, wymiary:  
Surowce podstawowe: drewno, metal 
Wykończenie: lakier 2x 
Kolor: dąb rustykalny satynowy 
Długość/ szerokość bryły: 22x22 cm  
Przekrój: 2,5x2,5 cm 
Wysokość całkowita maksymalnie: 70 cm 
(możliwa regulacja) 
Waga: 0,85 kg  
Regulacja kąta światła: nie  
Stopień szczelności: IP20 

Źródła światła (brak żarówek w zestawie): 1 x 
E27; 230V; max 60W (w sumie 60W) 
Lampa przystosowana jest do żarówek LED o 
różnej mocy oraz źródeł światła w klasach 
energetycznych od A++ do E. 
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Korbe Maxi 
MABRILLO 042115S 
 
Oświetlenie z serii Korbe charakteryzuje 
prostota i minimalizm. Lampę wykonano z 
prawdziwego drewna, które pomalowano 
bezbarwnym olejem. Korbe Maxi to 
największa dostępna wersja. Posiada kształt  
sześcianu gdzie w centralnym punkcie 
wewnątrz znajduje się punkt świetlny. Całość 
zawieszono na jednym przewodzie w oplocie 
zakończonym metalową, podsufitką w kolorze 
metalicznego grafitu. 
W lampie Korbe Maxi wysokość zawieszenia 
można regulować za pomocą pokrętła 
umieszczonego w podsufitce. 
 

 
 
 
 
 
Dane techniczne, wymiary:  
Surowce podstawowe: drewno, metal 
Wykończenie: olej 2x 
Kolor: naturalny, sosna 
Długość/ szerokość bryły: 35x35 cm  
Przekrój: 3x3 cm 
Wysokość całkowita maksymalnie: 82 cm (możliwa 
regulacja) 
Waga: 1,8 kg  
Regulacja kąta światła: nie  
Stopień szczelności: IP20 

Źródła światła (brak żarówek w zestawie): 1 x E27; 
230V; max 60W (w sumie 60W) 
Lampa przystosowana jest do żarówek LED o różnej 
mocy oraz źródeł światła w klasach energetycznych 
od A++ do E. 
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Korbe Maxi 
MABRILLO 042116D 
 
Oświetlenie z serii Korbe charakteryzuje prostota 
i minimalizm. Lampę wykonano z prawdziwego 
drewna, które pomalowano lakierem w kolorze 
dębu rustykalnego. Korbe Maxi to największa 
dostępna wersja. Posiada kształt  sześcianu gdzie 
w centralnym punkcie wewnątrz znajduje się 
punkt świetlny. Całość zawieszono na jednym 
przewodzie w oplocie zakończonym metalową, 
podsufitką w kolorze metalicznego grafitu. 
W lampie Korbe Maxi wysokość zawieszenia 
można regulować za pomocą pokrętła 
umieszczonego w podsufitce. 
 

 
 
 
 
 
Dane techniczne, wymiary:  
Surowce podstawowe: drewno, metal 
Wykończenie: lakier 2x 
Kolor: dąb rustykalny satynowy 
Długość/ szerokość bryły: 35x35 cm 
Przekrój: 3x3 cm  
Wysokość całkowita maksymalnie: 82 cm 
(możliwa regulacja) 
Waga: 1,8 kg  
Regulacja kąta światła: nie  
Stopień szczelności: IP20 

Źródła światła (brak żarówek w zestawie): 1 x 
E27; 230V; max 60W (w sumie 60W) 
Lampa przystosowana jest do żarówek LED o 
różnej mocy oraz źródeł światła w klasach 
energetycznych od A++ do E. 
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Montalbo  
MABRILLO 091901S 
 
Lampa wisząca Montalbo to oświetlenie 
wykonane z prawdziwego drewna. Lampa 
została zbudowana z trzech elementów. Na 
środkowym najdłuższym elemencie zostało 
umieszczone źródło światła. Oświetlenie 
Montalbo zawieszone zostało na czarnym 
kablu zakończonym stylową czarną 
podsufitką. Doskonale sprawdzi się w 
miejscach takich jak oświetlenie nad stołem 
czy biurkiem. W lampie Montalbo wysokość 
zawieszenia można regulować poprzez 
regulację kabla w podsufitce. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dane techniczne, wymiary:  
Surowce podstawowe: drewno, metal 
Wykończenie: olej 2x 
Kolor: naturalny, sosna 
Długość/ szerokość: 30 x 10 cm  
Wysokość całkowita maksymalnie: 81 cm  
(możliwa regulacja) 
Waga: 1,2 kg  
Regulacja kąta światła: nie  
Stopień szczelności: IP20 

Źródła światła (brak żarówek w zestawie): 1 x E27; 
230V; max 60W (w sumie 60W) 
Lampa przystosowana jest do żarówek LED o różnej 
mocy oraz źródeł światła w klasach energetycznych od 
A++ do E. 

 

 

 

 

 



 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

36 

 
 

Montalbo  
MABRILLO 091902D 
 
Lampa wisząca Montalbo to oświetlenie 
wykonane z prawdziwego drewna. Lampa 
została zbudowana z trzech elementów. Na 
środkowym najdłuższym elemencie zostało 
umieszczone źródło światła. Oświetlenie 
Montalbo zawieszone zostało na czarnym kablu 
zakończonym stylową czarną podsufitką. 
Doskonale sprawdzi się w miejscach takich jak 
oświetlenie nad stołem czy biurkiem. W lampie 
Montalbo wysokość zawieszenia można 
regulować poprzez regulację kabla w podsufitce. 
 
 

 
 
 
 
 
Dane techniczne, wymiary:  
Surowce podstawowe: drewno, metal 
Wykończenie: lakier 2x 
Kolor: dąb rustykalny satynowy 
Długość/ szerokość: 30 x 10 cm  
Wysokość całkowita maksymalnie: 81 cm  
(możliwa regulacja) 
Waga: 1,2 kg  
Regulacja kąta światła: nie  
Stopień szczelności: IP20 

Źródła światła (brak żarówek w zestawie): 1 x E27; 
230V; max 60W (w sumie 60W) 
Lampa przystosowana jest do żarówek LED o różnej 
mocy oraz źródeł światła w klasach energetycznych od A++ do E. 
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Marlo Plus  
MABRILLO 091903S 
 
Lampa wisząca Marlo Plus charakteryzuje się 
stylem loftowym. Lampę tworzy drewniana 
sosnowa belka dookoła której mogą być owinięte 
czarne przewody zakończone oprawkami. Belkę 
można owinąć nawet kilkukrotnie dzięki czemu 
jest możliwość przystosowania jej do 
indywidualnych potrzeb. 
Lampa Marlo Plus zawieszona jest na trzech 
kablach, a całość została zakończona metalową 
podsufitką. Oświetlenie dysponuje aż trzema 
źródłami światła co z pewnością doda dużo 
uroku i klimatu każdemu wnętrzu. Doskonale 
spełni swoją rolę na przykład w kuchni nad 
stołem lub w przedpokoju. W lampie Marlo 
wysokość zawieszenia można regulować za 
pomocą pokręteł umieszczonych w podsufitce. 

 
 
 
Dane techniczne, wymiary:  
Surowce podstawowe: drewno, metal 
Wykończenie: olej 2x 
Kolor: naturalny, sosna 
Wysokość całkowita maksymalnie: 75 cm  
(możliwa regulacja) 
Długość przewodu pod belką wraz z oprawką: 
maksymalnie około 150 cm 
Długość drewnianej belki: 85 cm 
Przekrój drewnianej belki: 10 x 6 cm 
Waga: 3,0 kg  
Regulacja kąta światła: nie  
Stopień szczelności: IP20 

Źródła światła (brak żarówek w zestawie): 3 x E27; 
230V; max 60W (w sumie 180W) 
Lampa posiada podłączenie jedno-obwodowe i nie 
ma możliwości przełączania pomiędzy źródłami 
światła. 
Lampa przystosowana jest do żarówek LED o 
różnej mocy oraz źródeł światła w klasach 
energetycznych od A++ do E. 
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Marlo Plus  
MABRILLO 091904D 
 
Lampa wisząca Marlo Plus charakteryzuje się 
stylem loftowym. Lampę tworzy drewniana 
sosnowa belka dookoła której mogą być owinięte 
czarne przewody zakończone oprawkami. Belkę 
można owinąć nawet kilkukrotnie dzięki czemu 
jest możliwość przystosowania jej do 
indywidualnych potrzeb. 
Lampa Marlo Plus zawieszona jest na trzech 
kablach, a całość została zakończona metalową 
podsufitką. Oświetlenie dysponuje aż trzema 
źródłami światła co z pewnością doda dużo 
uroku i klimatu każdemu wnętrzu. Doskonale 
spełni swoją rolę na przykład w kuchni nad 
stołem lub w przedpokoju. W lampie Marlo 
wysokość zawieszenia można regulować za 
pomocą pokręteł umieszczonych w podsufitce. 
 

 
 
Dane techniczne, wymiary:  
Surowce podstawowe: drewno, metal 
Wykończenie: lakier 2x 
Kolor: dąb rustykalny satynowy 
Wysokość całkowita maksymalnie: 75 cm  
(możliwa regulacja) 
Długość przewodu pod belką wraz z oprawką: 
maksymalnie około 150 cm 
Długość drewnianej belki: 85 cm 
Przekrój drewnianej belki: 10 x 6 cm 
Waga: 3,0 kg  
Regulacja kąta światła: nie  
Stopień szczelności: IP20 

Źródła światła (brak żarówek w zestawie): 3 x E27; 
230V; max 60W (w sumie 180W) 
Lampa posiada podłączenie jedno-obwodowe i nie 
ma możliwości przełączania pomiędzy źródłami 
światła. 
Lampa przystosowana jest do żarówek LED o różnej 
mocy oraz źródeł światła w klasach energetycznych 
od A++ do E. 
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Marlo Plus  
MABRILLO 091905P 
 
Lampa wisząca Marlo Plus charakteryzuje się 
stylem loftowym. Lampę tworzy drewniana 
sosnowa belka dookoła której mogą być owinięte 
czarne przewody zakończone oprawkami. Belkę 
można owinąć nawet kilkukrotnie dzięki czemu 
jest możliwość przystosowania jej do 
indywidualnych potrzeb. 
Lampa Marlo Plus zawieszona jest na trzech 
kablach, a całość została zakończona metalową 
podsufitką. Oświetlenie dysponuje aż trzema 
źródłami światła co z pewnością doda dużo 
uroku i klimatu każdemu wnętrzu. Doskonale 
spełni swoją rolę na przykład w kuchni nad 
stołem lub w przedpokoju. W lampie Marlo 
wysokość zawieszenia można regulować za 
pomocą pokręteł umieszczonych w podsufitce. 
 

 
 
Dane techniczne, wymiary:  
Surowce podstawowe: drewno, metal 
Wykończenie: lakierobejca 2x 
Kolor: palisander 
Wysokość całkowita maksymalnie: 75 cm  
(możliwa regulacja) 
Długość przewodu pod belką wraz z oprawką: 
maksymalnie około 150 cm 
Długość drewnianej belki: 85 cm 
Przekrój drewnianej belki: 10 x 6 cm 
Waga: 3,0 kg  
Regulacja kąta światła: nie  
Stopień szczelności: IP20 

Źródła światła (brak żarówek w zestawie): 3 x E27; 
230V; max 60W (w sumie 180W) 
Lampa posiada podłączenie jedno-obwodowe i nie 
ma możliwości przełączania pomiędzy źródłami 
światła. 
Lampa przystosowana jest do żarówek LED o różnej 
mocy oraz źródeł światła w klasach energetycznych 
od A++ do E. 
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Balzan 3 Plus  

MABRILLO 091906S 
 
Lampa wisząca Balzan 3 Plus charakteryzuje się 
stylem loftowym. Strukturę lampy tworzy drewniana 
sosnowa belka w której zostały wykonane trzy 
otwory w których umieszczono oprawki. Lampa 
zawieszona jest na trzech kablach, a całość została 
zakończona metalową podsufitką. Oświetlenie 
dysponuje aż trzema źródłami światła co z 
pewnością doda dużo uroku i klimatu każdemu 
wnętrzu. Doskonale spełni swoją rolę na przykład w 
kuchni nad stołem lub w przedpokoju. W lampie 
Balzan wysokość zawieszenia można regulować za 
pomocą pokręteł umieszczonych w podsufitce. 
 
 
 

 
Dane techniczne, wymiary:  
Surowce podstawowe: drewno, metal 
Wykończenie: olej 2x 
Kolor: naturalny, sosna 
Wysokość całkowita maksymalnie: 81 cm  
(możliwa regulacja) 
Długość drewnianej belki: 75 cm 
Przekrój drewnianej belki: 10 x 6 cm 
Waga: 2,7 kg  
Regulacja kąta światła: nie  
Stopień szczelności: IP20 

Źródła światła (brak żarówek w zestawie): 3 x 
E27; 230V; max 60W (w sumie 180W) 
Lampa posiada podłączenie jedno-obwodowe i 
nie ma możliwości przełączania pomiędzy 
źródłami światła. 
Lampa przystosowana jest do żarówek LED o 
różnej mocy oraz źródeł światła w klasach 
energetycznych od A++ do E. 
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Balzan 3 Plus  

MABRILLO 091907D 
 
Lampa wisząca Balzan 3 Plus charakteryzuje się 
stylem loftowym. Strukturę lampy tworzy 
drewniana sosnowa belka w której zostały 
wykonane trzy otwory w których umieszczono 
oprawki. Lampa zawieszona jest na trzech 
kablach, a całość została zakończona metalową 
podsufitką. Oświetlenie dysponuje aż trzema 
źródłami światła co z pewnością doda dużo 
uroku i klimatu każdemu wnętrzu. Doskonale 
spełni swoją rolę na przykład w kuchni nad 
stołem lub w przedpokoju. W lampie Balzan 
wysokość zawieszenia można regulować za 
pomocą pokręteł umieszczonych w podsufitce 
 

 
Dane techniczne, wymiary:  
Surowce podstawowe: drewno, metal 
Wykończenie: lakier 2x 
Kolor: dąb rustykalny satynowy 
Wysokość całkowita maksymalnie: 81 cm  
(możliwa regulacja) 
Długość drewnianej belki: 75 cm 
Przekrój drewnianej belki: 10 x 6 cm 
Waga: 2,7 kg  
Regulacja kąta światła: nie  
Stopień szczelności: IP20 

Źródła światła (brak żarówek w zestawie): 3 x E27; 
230V; max 60W (w sumie 180W) 
Lampa posiada podłączenie jedno-obwodowe i nie 
ma możliwości przełączania pomiędzy źródłami 
światła. 
Lampa przystosowana jest do żarówek LED o 
różnej mocy oraz źródeł światła w klasach 
energetycznych od A++ do E. 
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Balzan 3 Plus  

MABRILLO 091908P 
 
Lampa wisząca Balzan 3 Plus charakteryzuje się 
stylem loftowym. Strukturę lampy tworzy 
drewniana sosnowa belka w której zostały 
wykonane trzy otwory w których umieszczono 
oprawki. Lampa zawieszona jest na trzech 
kablach, a całość została zakończona metalową 
podsufitką. Oświetlenie dysponuje aż trzema 
źródłami światła co z pewnością doda dużo 
uroku i klimatu każdemu wnętrzu. Doskonale 
spełni swoją rolę na przykład w kuchni nad 
stołem lub w przedpokoju. W lampie Balzan 
wysokość zawieszenia można regulować za 
pomocą pokręteł umieszczonych w podsufitce 
 
 
 

 
 
Dane techniczne, wymiary:  
Surowce podstawowe: drewno, metal 
Wykończenie: lakierobejca 2x 
Kolor: palisander 
Wysokość całkowita maksymalnie: 81 cm  
(możliwa regulacja) 
Długość drewnianej belki: 75 cm 
Przekrój drewnianej belki: 10 x 6 cm 
Waga: 2,7 kg  
Regulacja kąta światła: nie  
Stopień szczelności: IP20 

Źródła światła (brak żarówek w zestawie): 3 x E27; 
230V; max 60W (w sumie 180W) 
Lampa posiada podłączenie jedno-obwodowe i nie 
ma możliwości przełączania pomiędzy źródłami 
światła. 
Lampa przystosowana jest do żarówek LED o różnej 
mocy oraz źródeł światła w klasach energetycznych 
od A++ do E. 
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Balzan 5 Plus  

MABRILLO 091909S 
 
Lampa wisząca Balzan 5 Plus charakteryzuje się 
stylem loftowym. Strukturę lampy tworzy 
drewniana sosnowa belka w której zostało 
wykonanych pięć otworów w których 
umieszczono oprawki. Lampa zawieszona jest 
na dwóch kablach, a całość została zakończona 
metalową podsufitką. Oświetlenie dysponuje aż 
pięcioma źródłami światła co z pewnością doda 
dużo uroku i klimatu każdemu wnętrzu. 
Doskonale spełni swoją rolę na przykład w 
kuchni nad stołem lub w przedpokoju. W 
lampie Balzan wysokość zawieszenia można 
regulować za pomocą pokręteł umieszczonych w 
podsufitce. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dane techniczne, wymiary:  
Surowce podstawowe: drewno, metal 
Wykończenie: olej 2x 
Kolor: naturalny, sosna  
Wysokość całkowita maksymalnie: 75 cm  
(możliwa regulacja) 
Długość drewnianej belki: 75 cm 
Przekrój drewnianej belki: 10 x 6 cm 
Waga: 2,8 kg  
Regulacja kąta światła: nie  
Stopień szczelności: IP20 

Źródła światła (brak żarówek w zestawie): 5 
x E27; 230V; max 60W (w sumie 300W) 
Lampa posiada podłączenie jedno-
obwodowe i nie ma możliwości przełączania 
pomiędzy źródłami światła. 
Lampa przystosowana jest do żarówek LED 
o różnej mocy oraz źródeł światła w klasach 
energetycznych od A++ do E. 
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Balzan 5 Plus  

MABRILLO 091910D 
 
Lampa wisząca Balzan 5 Plus charakteryzuje się 
stylem loftowym. Strukturę lampy tworzy drewniana 
sosnowa belka w której zostało wykonanych pięć 
otworów w których umieszczono oprawki. Lampa 
zawieszona jest na dwóch kablach, a całość została 
zakończona metalową podsufitką. Oświetlenie 
dysponuje aż pięcioma źródłami światła co z 
pewnością doda dużo uroku i klimatu każdemu 
wnętrzu. Doskonale spełni swoją rolę na przykład w 
kuchni nad stołem lub w przedpokoju. W lampie 
Balzan wysokość zawieszenia można regulować za 
pomocą pokręteł umieszczonych w podsufitce. 
 
 
 

 
Dane techniczne, wymiary:  
Surowce podstawowe: drewno, metal 
Wykończenie: lakier 2x 
Kolor: dąb rustykalny satynowy 
Wysokość całkowita maksymalnie: 75 cm  
(możliwa regulacja) 
Długość drewnianej belki: 75 cm 
Przekrój drewnianej belki: 10 x 6 cm 
Waga: 2,8 kg  
Regulacja kąta światła: nie  
Stopień szczelności: IP20 

Źródła światła (brak żarówek w zestawie): 5 x 
E27; 230V; max 60W (w sumie 300W) 
Lampa posiada podłączenie jedno-obwodowe i 
nie ma możliwości przełączania pomiędzy 
źródłami światła. 
Lampa przystosowana jest do żarówek LED o 
różnej mocy oraz źródeł światła w klasach 
energetycznych od A++ do E. 
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Balzan 5 Plus  

MABRILLO 091911P 
 
Lampa wisząca Balzan 5 Plus charakteryzuje się 
stylem loftowym. Strukturę lampy tworzy 
drewniana sosnowa belka w której zostało 
wykonanych pięć otworów w których 
umieszczono oprawki. Lampa zawieszona jest na 
dwóch kablach, a całość została zakończona 
metalową podsufitką. Oświetlenie dysponuje aż 
pięcioma źródłami światła co z pewnością doda 
dużo uroku i klimatu każdemu wnętrzu. 
Doskonale spełni swoją rolę na przykład w 
kuchni nad stołem lub w przedpokoju. W lampie 
Balzan wysokość zawieszenia można regulować 
za pomocą pokręteł umieszczonych w podsufitce. 
 
 
 

 
Dane techniczne, wymiary:  
Surowce podstawowe: drewno, metal 
Wykończenie: lakierobejca 2x 
Kolor: palisander 
Wysokość całkowita maksymalnie: 75 cm  
(możliwa regulacja) 
Długość drewnianej belki: 75 cm 
Przekrój drewnianej belki: 10 x 6 cm 
Waga: 2,8 kg  
Regulacja kąta światła: nie  
Stopień szczelności: IP20 

Źródła światła (brak żarówek w zestawie): 5 x E27; 
230V; max 60W (w sumie 300W) 
Lampa posiada podłączenie jedno-obwodowe i nie 
ma możliwości przełączania pomiędzy źródłami 
światła. 
Lampa przystosowana jest do żarówek LED o 
różnej mocy oraz źródeł światła w klasach 
energetycznych od A++ do E. 
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Dalwik  
MABRILLO 011901S 
 
Lampa wisząca Dalwik to oświetlenie 
wykonane z prawdziwego drewna. Lampa 
została zbudowana z dwóch belek ułożonych 
prostopadle względem siebie. Na każdym 
końcu zostały umieszczone źródła światła. 
Oświetlenie Dalwik zawieszone zostało na 
czterech kablach w oplocie w kolorze czarnego 
matu. Całość zakończona została okrągłą, 
stylową podsufitką. Doskonale sprawdzi się 
praktycznie w każdym wnętrzu gdzie od lampy 
wymaga się znacznie więcej niż tylko zwykłego 
oświetlenia. W lampie Dalwik wysokość 
zawieszenia można regulować poprzez 
regulację śrubek w podsufitce. 
 
 
 
 
 

 
Dane techniczne, wymiary:  
Surowce podstawowe: drewno, metal 
Wykończenie: olej 2x 
Kolor: naturalny, sosna 
Przekrój drewnianej belki: 10 x 6 cm  
Długość/ szerokość: 50 x 50 cm  
Wysokość całkowita maksymalnie: 60 cm 
Waga: 3,5 kg  
Regulacja kąta światła: nie  
Stopień szczelności: IP20 

Źródła światła (brak żarówek w zestawie): 4 x E27; 
230V; max 60W (w sumie 240W) 
Lampa posiada podłączenie jedno-obwodowe i nie ma 
możliwości przełączania pomiędzy źródłami światła.  
Lampa przystosowana jest do żarówek LED o różnej 
mocy oraz źródeł światła w klasach energetycznych od 
A++ do E. 

 

 

 



 

 

57 

 

 

 



 

 

58 

 

 

 

Dalwik  

MABRILLO 011902D 
 
Lampa wisząca Dalwik to oświetlenie 
wykonane z prawdziwego drewna. Lampa 
została zbudowana z dwóch belek ułożonych 
prostopadle względem siebie. Na każdym 
końcu zostały umieszczone źródła światła. 
Oświetlenie Dalwik zawieszone zostało na 
czterech kablach w oplocie w kolorze czarnego 
matu. Całość zakończona została okrągłą, 
stylową podsufitką. Doskonale sprawdzi się 
praktycznie w każdym wnętrzu gdzie od 
lampy wymaga się znacznie więcej niż tylko 
zwykłego oświetlenia. W lampie Dalwik 
wysokość zawieszenia można regulować 
poprzez regulację śrubek w podsufitce. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dane techniczne, wymiary:  
Surowce podstawowe: drewno, metal 
Wykończenie: lakier 2x 
Kolor: dąb rustykalny satynowy 
Przekrój drewnianej belki: 10 x 6 cm  
Długość/ szerokość: 50 x 50 cm  
Wysokość całkowita maksymalnie: 60 cm 
Waga: 3,5 kg  
Regulacja kąta światła: nie  
Stopień szczelności: IP20 

Źródła światła (brak żarówek w zestawie): 4 x E27; 
230V; max 60W (w sumie 240W) 
Lampa posiada podłączenie jedno-obwodowe i nie 
ma możliwości przełączania pomiędzy źródłami 
światła.  
Lampa przystosowana jest do żarówek LED o różnej 
mocy oraz źródeł światła w klasach energetycznych 
od A++ do E. 
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Parilla  

MABRILLO 011903S 
 
Lampa wisząca Parilla to oświetlenie 
wykonane z prawdziwego drewna. Lampa 
została zbudowana z trzech drewnianych 
elementów tworząc trójkąt. W każdym 
elemencie zostały umieszczone źródła światła. 
Oświetlenie Parilla zawieszone jest na trzech 
kablach w oplocie w kolorze czarnego matu. 
Całość zakończona została okrągłą, stylową 
podsufitką. Doskonale sprawdzi się 
praktycznie w każdym wnętrzu gdzie od lampy 
wymaga się znacznie więcej niż tylko zwykłego 
oświetlenia. Znakomicie spełni swoją rolę na 
przykład w kuchni nad stołem lub w 
przedpokoju. W lampie Parilla wysokość 
zawieszenia można regulować poprzez 
regulację śrubek w podsufitce. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dane techniczne, wymiary:  
Surowce podstawowe: drewno, metal 
Wykończenie: olej 2x 
Kolor: naturalny, sosna 
Przekrój drewnianej belki: 10 x 6 cm  
Długość/ szerokość: 45 x 45 cm  
Wysokość całkowita maksymalnie: 65 cm 
Waga: 4,6 kg  
Regulacja kąta światła: nie  
Stopień szczelności: IP20 

Źródła światła (brak żarówek w zestawie): 3 x E27; 
230V; max 60W (w sumie 180W) 
Lampa posiada podłączenie jedno-obwodowe i nie 
ma możliwości przełączania pomiędzy źródłami 
światła.  
Lampa przystosowana jest do żarówek LED o 
różnej mocy oraz źródeł światła w klasach 
energetycznych od A++ do E. 
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Parilla  

MABRILLO 011904D 
 
Lampa wisząca Parilla to oświetlenie 
wykonane z prawdziwego drewna. Lampa 
została zbudowana z trzech drewnianych 
elementów tworząc trójkąt. W każdym 
elemencie zostały umieszczone źródła światła. 
Oświetlenie Parilla zawieszone jest na trzech 
kablach w oplocie w kolorze czarnego matu. 
Całość zakończona została okrągłą, stylową 
podsufitką. Doskonale sprawdzi się 
praktycznie w każdym wnętrzu gdzie od lampy 
wymaga się znacznie więcej niż tylko zwykłego 
oświetlenia. Znakomicie spełni swoją rolę na 
przykład w kuchni nad stołem lub w 
przedpokoju. W lampie Parilla wysokość 
zawieszenia można regulować poprzez 
regulację śrubek w podsufitce. 
 
 
 

 
 
 
Dane techniczne, wymiary:  
Surowce podstawowe: drewno, metal 
Wykończenie: lakier 2x 
Kolor: dąb rustykalny satynowy 
Przekrój drewnianej belki: 10 x 6 cm  
Długość/ szerokość: 45 x 45 cm  
Wysokość całkowita maksymalnie: 65 cm 
Waga: 4,6 kg  
Regulacja kąta światła: nie  
Stopień szczelności: IP20 

Źródła światła (brak żarówek w zestawie): 3 x 
E27; 230V; max 60W (w sumie 180W) 
Lampa posiada podłączenie jedno-obwodowe i 
nie ma możliwości przełączania pomiędzy 
źródłami światła.  
Lampa przystosowana jest do żarówek LED o 
różnej mocy oraz źródeł światła w klasach 
energetycznych od A++ do E. 
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Chita  

MABRILLO 011905S 
 
Lampa wisząca Chita to oświetlenie wykonane z 
myślą o najbardziej wymagających klientach 
ceniących wysoką jakość i niepowtarzalny 
design. W środkowej części lampy umieszczona 
została sosnowa deska, która dzieli lampę mniej 
więcej w połowie. Poniżej deski znajdują się 
zwisające kable w oplocie w kolorze czarnego 
matu o zróżnicowanej długości. Zwieńczeniem 
kabli są cztery ozdobne oprawki. Oświetlenie 
podwieszone jest na czterech kablach. U góry 
całość zakończona została okrągłą, stylową 
podsufitką. Doskonale sprawdzi się praktycznie 
w każdym wnętrzu gdzie od lampy wymaga się 
znacznie więcej niż tylko zwykłego oświetlenia. 
Znakomicie spełni swoją rolę na przykład w 
kuchni nad stołem lub w przedpokoju. W lampie 
Chita wysokość zawieszenia można regulować 
poprzez regulację śrubek w podsufitce. 
 
 
 
 

 
Dane techniczne, wymiary:  
Surowce podstawowe: drewno, metal 
Wykończenie: olej 2x 
Kolor: naturalny, sosna 
Wymiar deski: 30 x 30 cm  
Wysokość całkowita maksymalnie: 92 cm 
Waga: 1,3 kg  
Regulacja kąta światła: nie  
Stopień szczelności: IP20 

Źródła światła (brak żarówek w zestawie): 4 x 
E27; 230V; max 60W (w sumie 240W) 
Lampa posiada podłączenie jedno-obwodowe i 
nie ma możliwości przełączania pomiędzy 
źródłami światła.  
Lampa przystosowana jest do żarówek LED o 
różnej mocy oraz źródeł światła w klasach 
energetycznych od A++ do E. 
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Chita  

MABRILLO 011906D 
 
Lampa wisząca Chita to oświetlenie wykonane z 
myślą o najbardziej wymagających klientach 
ceniących wysoką jakość i niepowtarzalny 
design. W środkowej części lampy umieszczona 
została sosnowa deska, która dzieli lampę mniej 
więcej w połowie. Poniżej deski znajdują się 
zwisające kable w oplocie w kolorze czarnego 
matu o zróżnicowanej długości. Zwieńczeniem 
kabli są cztery ozdobne oprawki. Oświetlenie 
podwieszone jest na czterech kablach. U góry 
całość zakończona została okrągłą, stylową 
podsufitką. Doskonale sprawdzi się praktycznie 
w każdym wnętrzu gdzie od lampy wymaga się 
znacznie więcej niż tylko zwykłego oświetlenia. 
Znakomicie spełni swoją rolę na przykład w 
kuchni nad stołem lub w przedpokoju. W lampie 
Chita wysokość zawieszenia można regulować 
poprzez regulację śrubek w podsufitce. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dane techniczne, wymiary:  
Surowce podstawowe: drewno, metal 
Wykończenie: lakier 2x 
Kolor: dąb rustykalny satynowy 
Wymiar deski: 30 x 30 cm  
Wysokość całkowita maksymalnie: 92 cm 
Waga: 1,3 kg  
Regulacja kąta światła: nie  
Stopień szczelności: IP20 

Źródła światła (brak żarówek w zestawie): 4 x 
E27; 230V; max 60W (w sumie 240W) 
Lampa posiada podłączenie jedno-obwodowe i 
nie ma możliwości przełączania pomiędzy 
źródłami światła.  
Lampa przystosowana jest do żarówek LED o 
różnej mocy oraz źródeł światła w klasach 
energetycznych od A++ do E. 
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Marlo  

MABRILLO 011907B 
 
Lampa wisząca Marlo charakteryzuje się stylem 
loftowym. Strukturę lampy tworzy drewniana 
sosnowa belka dookoła której owinięte zostało 
czarne okablowanie zakończone trzema 
ozdobnymi żarówkami. Owinąć można 
maksymalnie 2-3 razy dookoła belki. Lampa 
Marlo zawieszona jest na czarnych, grubych 
łańcuchach zamocowanych do dostarczanego 
haka. Oświetlenie dysponuje aż trzema źródłami 
światła co z pewnością doda dużo uroku i 
klimatu każdemu wnętrzu. Doskonale spełni 
swoją rolę na przykład w kuchni nad stołem lub 
w przedpokoju. W lampie Marlo wysokość 
zawieszenia można regulować metalowym 
łańcuchem, dzięki czemu można dopasować ją 
do różnych wysokości pomieszczeń i preferencji 
użytkownika. 
 

Dane techniczne, wymiary:  
Surowce podstawowe: drewno, metal 
Wykończenie: lakierobejca 2x 
Kolor: jasna brzoza 
Wysokość wraz z belką maksymalnie: 81 cm  
Długość przewodu pod belką wraz z oprawką: do 
90 cm 
Długość drewnianej belki: 85 cm 
Przekrój drewnianej belki: 10 x 6 cm 
Waga: 2,9 kg  
Regulacja kąta światła: nie  
Stopień szczelności: IP20 

Źródła światła (brak żarówek w zestawie): 3 x 
E27; 230V; max 60W (w sumie 180W) 
Lampa posiada podłączenie jedno-obwodowe i 
nie ma możliwości przełączania pomiędzy 
źródłami światła.  
Lampa przystosowana jest do żarówek LED o 
różnej mocy oraz źródeł światła w klasach 
energetycznych od A++ do E. 
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Balzan 3  

MABRILLO 011908P 
 
Lampa wisząca Balzan charakteryzuje się stylem 
loftowym. Strukturę lampy tworzy drewniana 
sosnowa belka w której zostały przewiercone trzy 
otwory w których umieszczono oprawki. Lampa 
Balzan podwieszana jest na metalowym, czarnym 
łańcuchu zamocowanym do dostarczanego haka. 
Oświetlenie dysponuje aż trzema źródłami światła co z 
pewnością doda dużo uroku i klimatu każdemu 
wnętrzu. Doskonale spełni swoją rolę na przykład w 
kuchni nad stołem lub w przedpokoju. W lampie 
Balzan wysokość zawieszenia można regulować 
metalowym łańcuchem, dzięki czemu można 
dopasować ją do różnych wysokości pomieszczeń i 
preferencji użytkownika. 
 
 

 
 
 
 
 
Dane techniczne, wymiary:  
Surowce podstawowe: drewno, metal 
Wykończenie: lakierobejca 2x 
Kolor: palisander 
Wysokość wraz z belką maksymalnie: 64 cm  
Długość drewnianej belki: 75 cm 
Przekrój drewnianej belki: 10 x 6 cm 
Waga: 2,2 kg  
Regulacja kąta światła: nie  
Stopień szczelności: IP20 

Źródła światła (brak żarówek w zestawie): 3 x 
E27; 230V; max 60W (w sumie 180W) 
Lampa posiada podłączenie jedno-obwodowe i 
nie ma możliwości przełączania pomiędzy 
źródłami światła. 
Lampa przystosowana jest do żarówek LED o 
różnej mocy oraz źródeł światła w klasach 
energetycznych od A++ do E. 
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Balzan 5  

MABRILLO 011909P 
 
Lampa wisząca Balzan charakteryzuje się stylem 
loftowym. Strukturę lampy tworzy drewniana 
sosnowa belka w której zostało przewierconych 
pięć otworów w których umieszczono oprawki. 
Lampa Balzan podwieszana jest na metalowym, 
czarnym łańcuchu zamocowanym do 
dostarczanego haka. Oświetlenie dysponuje aż 
pięcioma źródłami światła co z pewnością doda 
dużo uroku i klimatu każdemu wnętrzu. 
Doskonale spełni swoją rolę na przykład w 
kuchni nad stołem lub w przedpokoju. W lampie 
Balzan wysokość zawieszenia można regulować 
metalowym łańcuchem, dzięki czemu można 
dopasować ją do różnych wysokości 
pomieszczeń i preferencji użytkownika. 
 
 

 
 
 
Dane techniczne, wymiary:  
Surowce podstawowe: drewno, metal 
Wykończenie: lakierobejca 2x 
Kolor: palisander 
Wysokość wraz z belką maksymalnie: 64 cm  
Długość drewnianej belki: 75 cm 
Przekrój drewnianej belki: 10 x 6 cm 
Waga: 2,2 kg  
Regulacja kąta światła: nie  
Stopień szczelności: IP20 

Źródła światła (brak żarówek w zestawie): 5 x E27; 
230V; max 60W (w sumie 300W) 
Lampa posiada podłączenie jedno-obwodowe i nie 
ma możliwości przełączania pomiędzy źródłami 
światła. 
Lampa przystosowana jest do żarówek LED o różnej 
mocy oraz źródeł światła w klasach energetycznych 
od A++ do E. 
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Balzan Mini  

MABRILLO 011910S 
 
Lampa stołowa Balzan Mini charakteryzuje się 
stylem loftowym. Strukturę lampy tworzy 
drewniana sosnowa belka w której umieszczono 
jedno źródło światła. Posiada kabel z 
wyłącznikiem o długości 2 metrów. Oświetlenie 
doda dużo uroku i klimatu każdemu wnętrzu. 
Doskonale spełni swoją rolę w sypialni gdzie 
wymagana jest niewielka ilość światła jak i 
również po zastosowaniu żarówki o większej 
mocy oświetli nawet największy stół czy biurko. 
Doskonale komponuje się z lampami wiszącymi 
serii Balzan. 
 
 
 

 
 
Dane techniczne, wymiary:  
Surowce podstawowe: drewno, metal 
Wykończenie: olej 2x 
Kolor: naturalny, sosna 
Przekrój drewnianej belki: 10 x 6 cm  
Długość/ szerokość: 10 x 6 cm  
Wysokość całkowita maksymalnie: 10 cm 
Waga: 0,3 kg  
Regulacja kąta światła: nie  
Stopień szczelności: IP20 

Źródła światła (brak żarówek w zestawie): 1 x 
E27; 230V; max 60W (w sumie 60W) 
Lampa posiada podłączenie jedno-obwodowe i 
nie ma możliwości przełączania pomiędzy 
źródłami światła. 
Lampa przystosowana jest do żarówek LED o 
różnej mocy oraz źródeł światła w klasach 
energetycznych od A++ do E. 
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Balzan Mini  

MABRILLO 011911D 
 
Lampa stołowa Balzan Mini charakteryzuje się 
stylem loftowym. Strukturę lampy tworzy 
drewniana sosnowa belka w której umieszczono 
jedno źródło światła. Posiada kabel z 
wyłącznikiem o długości 2 metrów. Oświetlenie 
doda dużo uroku i klimatu każdemu wnętrzu. 
Doskonale spełni swoją rolę w sypialni gdzie 
wymagana jest niewielka ilość światła jak i 
również po zastosowaniu żarówki o większej 
mocy oświetli nawet największy stół czy biurko. 
Doskonale komponuje się z lampami wiszącymi 
serii Balzan. 
 
 
 
 

 
Dane techniczne, wymiary:  
Surowce podstawowe: drewno, metal 
Wykończenie: lakier 2x 
Kolor: dąb rustykalny satynowy 
Przekrój drewnianej belki: 10 x 6 cm  
Długość/ szerokość: 10 x 6 cm  
Wysokość całkowita maksymalnie: 10 cm 
Waga: 0,3 kg  
Regulacja kąta światła: nie  
Stopień szczelności: IP20 

Źródła światła (brak żarówek w zestawie): 1 x 
E27; 230V; max 60W (w sumie 60W) 
Lampa posiada podłączenie jedno-obwodowe i 
nie ma możliwości przełączania pomiędzy 
źródłami światła. 
Lampa przystosowana jest do żarówek LED o 
różnej mocy oraz źródeł światła w klasach 
energetycznych od A++ do E. 
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Marlo  
MABRILLO 071801S 
 
Lampa wisząca Marlo charakteryzuje się stylem 
loftowym. Strukturę lampy tworzy drewniana 
sosnowa belka dookoła której owinięte zostało 
czarne okablowanie zakończone trzema 
ozdobnymi żarówkami. Owinąć można 
maksymalnie 2-3 razy dookoła belki. Lampa 
Marlo zawieszona jest na grubej linie jutowej 
zamocowanej do dostarczanego czarnego haka. 
Oświetlenie dysponuje aż trzema źródłami 
światła co z pewnością doda dużo uroku i 
klimatu każdemu wnętrzu. Doskonale spełni 
swoją rolę na przykład w kuchni nad stołem lub 
w przedpokoju. W lampie Marlo wysokość 
zawieszenia można regulować liną jutową, dzięki 
czemu można dopasować ją do różnych 
wysokości pomieszczeń i preferencji 
użytkownika. 
 
 
 
 

Dane techniczne, wymiary:  
Surowce podstawowe: drewno, lina jutowa 
Wykończenie: olej 2x 
Kolor: naturalny, sosna 
Wysokość wraz z belką maksymalnie: 86 cm  
Długość przewodu pod belką wraz z oprawką: 
do 90 cm 
Długość drewnianej belki: 85 cm 
Przekrój drewnianej belki: 10 x 6 cm 
Waga: 2,5 kg  
Regulacja kąta światła: nie  
Stopień szczelności: IP20 

Źródła światła (brak żarówek w zestawie): 3 x 
E27; 230V; max 60W (w sumie 180W) 
Lampa posiada podłączenie jedno-obwodowe i 
nie ma możliwości przełączania pomiędzy 
źródłami światła. 
Lampa przystosowana jest do żarówek LED o 
różnej mocy oraz źródeł światła w klasach 
energetycznych od A++ do E. 
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Marlo  

MABRILLO 071802D 
 
Lampa wisząca Marlo charakteryzuje się stylem 
loftowym. Strukturę lampy tworzy drewniana 
sosnowa belka dookoła której owinięte zostało 
czarne okablowanie zakończone trzema 
ozdobnymi żarówkami. Owinąć można 
maksymalnie 2-3 razy dookoła belki. Lampa 
Marlo zawieszona jest na czarnych, grubych 
łańcuchach zamocowanych do dostarczanego 
haka. Oświetlenie dysponuje aż trzema źródłami 
światła co z pewnością doda dużo uroku i klimatu 
każdemu wnętrzu. Doskonale spełni swoją rolę 
na przykład w kuchni nad stołem lub w 
przedpokoju. W lampie Marlo wysokość 
zawieszenia można regulować metalowym 
łańcuchem, dzięki czemu można dopasować ją do 
różnych wysokości pomieszczeń i preferencji 
użytkownika. 
 
 
 

 
 
Dane techniczne, wymiary:  
Surowce podstawowe: drewno, metal 
Wykończenie: lakier 2x 
Kolor: dąb rustykalny satynowy 
Wysokość wraz z belką maksymalnie: 81 cm  
Długość przewodu pod belką wraz z oprawką: do 
90 cm 
Długość drewnianej belki: 85 cm  
Przekrój drewnianej belki: 10 x 6 cm 
Waga: 2,9 kg  
Regulacja kąta światła: nie  
Stopień szczelności: IP20 

Źródła światła (brak żarówek w zestawie): 3 x 
E27; 230V; max 60W (w sumie 180W) 
Lampa posiada podłączenie jedno-obwodowe i 
nie ma możliwości przełączania pomiędzy 
źródłami światła.  
Lampa przystosowana jest do żarówek LED o 
różnej mocy oraz źródeł światła w klasach 
energetycznych od A++ do E. 
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Marlo  

MABRILLO 071803P 
 
Lampa wisząca Marlo charakteryzuje się stylem 
loftowym. Strukturę lampy tworzy drewniana 
sosnowa belka dookoła której owinięte zostało 
czarne okablowanie zakończone trzema 
ozdobnymi żarówkami. Owinąć można 
maksymalnie 2-3 razy dookoła belki. Lampa 
Marlo zawieszona jest na czarnych, grubych 
łańcuchach zamocowanych do dostarczanego 
haka. Oświetlenie dysponuje aż trzema źródłami 
światła co z pewnością doda dużo uroku i klimatu 
każdemu wnętrzu. Doskonale spełni swoją rolę 
na przykład w kuchni nad stołem lub w 
przedpokoju. W lampie Marlo wysokość 
zawieszenia można regulować metalowym 
łańcuchem, dzięki czemu można dopasować ją do 
różnych wysokości pomieszczeń i preferencji 
użytkownika. 
 
 
 
 
 

 
 
Dane techniczne, wymiary:  
Surowce podstawowe: drewno, metal 
Wykończenie: lakierobejca 2x 
Kolor: palisander 
Wysokość wraz z belką maksymalnie: 81 cm  
Długość przewodu pod belką wraz z oprawką: do 90 
cm 
Długość drewnianej belki: 85 cm 
Przekrój drewnianej belki: 10 x 6 cm 
Waga: 2,9 kg  
Regulacja kąta światła: nie  
Stopień szczelności: IP20 

Źródła światła (brak żarówek w zestawie): 3 x E27; 
230V; max 60W (w sumie 180W) 
Lampa posiada podłączenie jedno-obwodowe i nie 
ma możliwości przełączania pomiędzy źródłami 
światła.  
Lampa przystosowana jest do żarówek LED o różnej 
mocy oraz źródeł światła w klasach energetycznych 
od A++ do E. 
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Balzan 3  

MABRILLO 071804S 
 
Lampa wisząca Balzan charakteryzuje się stylem 
loftowym. Strukturę lampy tworzy drewniana 
sosnowa belka w której zostały przewiercone 
trzy otwory w których umieszczono oprawki. 
Lampa Balzan zawieszona jest na grubej linie 
jutowej zamocowanej do dostarczanego 
czarnego haka. Oświetlenie dysponuje aż trzema 
źródłami światła co z pewnością doda dużo 
uroku i klimatu każdemu wnętrzu. Doskonale 
spełni swoją rolę na przykład w kuchni nad 
stołem lub w przedpokoju. W lampie Balzan 
wysokość zawieszenia można regulować liną 
jutową, dzięki czemu można dopasować ją do 
różnych wysokości pomieszczeń i preferencji 
użytkownika. 
 
 
 

 
 
Dane techniczne, wymiary:  
Surowce podstawowe: drewno, lina jutowa 
Wykończenie: olej 2x 
Kolor: naturalny, sosna 
Wysokość wraz z belką maksymalnie: 73 cm  
Długość drewnianej belki: 75 cm  
Przekrój drewnianej belki: 10 x 6 cm 
Waga: 2,1 kg  
Regulacja kąta światła: nie  
Stopień szczelności: IP20 

Źródła światła (brak żarówek w zestawie): 3 x 
E27; 230V; max 60W (w sumie 180W) 
Lampa posiada podłączenie jedno-obwodowe i 
nie ma możliwości przełączania pomiędzy 
źródłami światła. 
Lampa przystosowana jest do żarówek LED o 
różnej mocy oraz źródeł światła w klasach 
energetycznych od A++ do E. 
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Balzan 3  

MABRILLO 071805D 
 
Lampa wisząca Balzan charakteryzuje się stylem 
loftowym. Strukturę lampy tworzy drewniana 
sosnowa belka w której zostały przewiercone 
trzy otwory w których umieszczono oprawki. 
Lampa Balzan podwieszana jest na metalowym, 
czarnym łańcuchu zamocowanym do 
dostarczanego haka. Oświetlenie dysponuje aż 
trzema źródłami światła co z pewnością doda 
dużo uroku i klimatu każdemu wnętrzu. 
Doskonale spełni swoją rolę na przykład w 
kuchni nad stołem lub w przedpokoju. W lampie 
Balzan wysokość zawieszenia można regulować 
metalowym łańcuchem, dzięki czemu można 
dopasować ją do różnych wysokości 
pomieszczeń i preferencji użytkownika. 
 
 

 
 
 
Dane techniczne, wymiary:  
Surowce podstawowe: drewno, metal 
Wykończenie: lakier 2x 
Kolor: dąb rustykalny satynowy 
Wysokość wraz z belką maksymalnie: 64 cm  
Długość drewnianej belki: 75 cm 
Przekrój drewnianej belki: 10 x 6 cm 
Waga: 2,2 kg  
Regulacja kąta światła: nie  
Stopień szczelności: IP20 

Źródła światła (brak żarówek w zestawie): 3 x 
E27; 230V; max 60W (w sumie 180W) 
Lampa posiada podłączenie jedno-obwodowe i 
nie ma możliwości przełączania pomiędzy 
źródłami światła. 
Lampa przystosowana jest do żarówek LED o 
różnej mocy oraz źródeł światła w klasach 
energetycznych od A++ do E. 
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Dorie  

MABRILLO 

071806D 
 
Lampa wisząca Dorie to oświetlenie w stylu loftowym. Strukturę lampy tworzy drewniana sosnowa 
belka w kształcie kwadratu. Elementy drewniane zostały ścięte skośnie i złożone tworząc kąty 
zewnętrzne 90º. Lampa Dorie zawieszona jest na czarnych łańcuchach zamocowanych do 
dostarczanego czarnego haka. Oświetlenie dysponuje aż czterema źródłami światła co z pewnością 
doda dużo uroku i klimatu każdemu wnętrzu. Doskonale spełni swoją rolę na przykład w kuchni nad 
stołem lub w przedpokoju. W lampie Dorie wysokość zawieszenia można regulować metalowym 
łańcuchem, dzięki czemu można dopasować ją do różnych wysokości pomieszczeń i preferencji 
użytkownika. 
 
Dane techniczne, wymiary:  
Surowce podstawowe: drewno, metal 
Wykończenie: lakier 2x 
Kolor: dąb rustykalny satynowy 
Wysokość wraz z belką maksymalnie: 67 cm  
Wymiary drewnianej belki: 45 cm x 45 cm 
Przekrój drewnianej belki: 10 cm x 6 cm 
Waga: 4,9 kg  
Regulacja kąta światła: nie  
Stopień szczelności: IP20 

Źródła światła (brak żarówek w zestawie): 4 x E27; 230V; max 60W (w sumie 240W) 
Lampa posiada podłączenie jedno-obwodowe i nie ma możliwości przełączania pomiędzy źródłami 
światła. 
Lampa przystosowana jest do żarówek LED o różnej mocy oraz źródeł światła w klasach 
energetycznych od A++ do E. 



 

 

89 

 

 



 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mora  

MABRILLO 

071807D 

 
Lampa wisząca Mora to oświetlenie w stylu loftowym. Strukturę lampy tworzy drewniana sosnowa 
belka w kształcie trapezu. Elementy drewniane zostały ścięte skośnie i złożone tworząc różne kąty. 
Lampa Mora zawieszona jest na czarnych łańcuchach zamocowanych do dostarczanego czarnego haka. 
Oświetlenie dysponuje aż czterema źródłami światła co z pewnością doda dużo uroku i klimatu 
każdemu wnętrzu. Doskonale spełni swoją rolę na przykład w kuchni nad stołem lub w przedpokoju. W 
lampie Mora wysokość zawieszenia można regulować metalowym łańcuchem, dzięki czemu można 
dopasować ją do różnych wysokości pomieszczeń i preferencji użytkownika. 
 
 
 
Dane techniczne, wymiary:  
Surowce podstawowe: drewno, metal 
Wykończenie: lakier 2x 
Kolor: dąb rustykalny satynowy 
Wysokość wraz z belką maksymalnie: 63 cm  
Wymiary drewnianej belki: 45 cm x 52 cm 
Przekrój drewnianej belki: 10 cm x 6 cm 
Waga: 6,1 kg  
Regulacja kąta światła: nie  
Stopień szczelności: IP20 

Źródła światła (brak żarówek w zestawie): 4 x E27; 230V; max 60W (w sumie 240W) 
Lampa posiada podłączenie jedno-obwodowe i nie ma możliwości przełączania pomiędzy źródłami 
światła. 
Lampa przystosowana jest do żarówek LED o różnej mocy oraz źródeł światła w klasach 
energetycznych od A++ do E. 
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Mabrillo 

Kamiennogórska 7/96 

60-179 Poznań/ Poland 

 

NIP 6172109766 REGON 301935717 

tel. +48 888 568 433 

info@mabrillo.pl 

www.mabrillo.pl 


