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PPL01B

E27
BULB TYPE

PENDANT LAMP
• Modern and stylish design that 
   will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

CLASS I PROTECTION

IP20

MAX

40W
CABLE LENGTH

120cm

DIMENSIONS: 

15,5x23cm

PANDORA

LAMPA WISZĄCA
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana 
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi trendami na 
rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. Lampa idealnie pasuje do: 
pokoju dziennego, młodzieżowego, salonu, jadalni, kuchni czy gabinetu, 
a dzięki swojemu designowi idealnie wtapia się w nowoczesne 
i klasyczne wnętrza.
• Nowoczesny i stylowy wygląd, który uczyni Twoje wnętrza wyjątkowymi
• Idealna propozycja dla wielu rodzajów pomieszczeń
• Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED, energooszczędna)
• Napiecie zasilania: 220-240V
• Materiał konstrukcji: Metal
• Wymiary: 15,5x23 cm
• Długośc przewodu: 120cm

PENDANT LAMP
The PLATINET PPL lamp series features a high-quality, modern design 
with a stylish appearance that will give your interior a unique look. 
The lamp fits perfectly into your living room, children’s room, dining 
area, kitchen or office space. With its up-to-date design, it blends 
perfectly into both modern and cIassic interiors.
• Ideal for many types of rooms 
• Uses E27 light bulbs - max 40W
• Supply voltage: 220-240V
• Construction: Metal
• Dimensions: 15,5x23cm
• Length of the cable: 120cm



E27
BULB TYPE

CLASS I PROTECTION

IP20

MAX

40W
CABLE LENGTH

120cm

DIMENSIONS: 

36x21,5cm

PPL04B

PENDANT LAMP
• Modern and stylish design that 
   will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

HERMES

LAMPA WISZĄCA
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana 
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi trendami na 
rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. Lampa idealnie pasuje do: 
pokoju dziennego, młodzieżowego, salonu, jadalni, kuchni czy gabinetu, 
a dzięki swojemu designowi idealnie wtapia się w nowoczesne 
i klasyczne wnętrza.
• Nowoczesny i stylowy wygląd, który uczyni Twoje wnętrza wyjątkowymi
• Idealna propozycja dla wielu rodzajów pomieszczeń
• Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED, energooszczędna)
• Napiecie zasilania: 220-240V
• Materiał konstrukcji: Metal
• Wymiary: 36x21,5 cm
• Długośc przewodu: 120cm

PENDANT LAMP
The PLATINET PPL lamp series features a high-
quality, modern design with a stylish appearance 
that will give your interior a unique look. 
The lamp fits perfectly into your living room, 
children’s room, dining area, kitchen or office 
space. With its up-to-date design, it blends 
perfectly into both modern and cIassic interiors.
• Ideal for many types of rooms 
• Uses E27 light bulbs - max 40W
• Supply voltage: 220-240V
• Construction: Metal
• Dimensions: 36x21,5cm
• Length of the cable: 120cm



E27
BULB TYPE

CLASS I PROTECTION

IP20

MAX

40W
CABLE LENGTH

120cm

DIMENSIONS: 

36x28cm

PPL05B

PENDANT LAMP
• Modern and stylish design that 
   will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

KRONOS

PENDANT LAMP
The PLATINET PPL lamp series features a high-
quality, modern design with a stylish appearance 
that will give your interior a unique look. 
The lamp fits perfectly into your living room, 
children’s room, dining area, kitchen or office 
space. With its up-to-date design, it blends 
perfectly into both modern and cIassic interiors.
• Ideal for many types of rooms 
• Uses E27 light bulbs - max 40W
• Supply voltage: 220-240V
• Construction: Metal
• Dimensions: 36x28cm
• Length of the cable: 120cm

LAMPA WISZĄCA
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana 
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi trendami na 
rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. Lampa idealnie pasuje do: 
pokoju dziennego, młodzieżowego, salonu, jadalni, kuchni czy gabinetu, 
a dzięki swojemu designowi idealnie wtapia się w nowoczesne 
i klasyczne wnętrza.
• Nowoczesny i stylowy wygląd, który uczyni Twoje wnętrza wyjątkowymi
• Idealna propozycja dla wielu rodzajów pomieszczeń
• Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED, energooszczędna)
• Napiecie zasilania: 220-240V
• Materiał konstrukcji: Metal
• Wymiary: 36x28 cm
• Długośc przewodu: 120cm



PPL07B

E27
BULB TYPE

PENDANT LAMP
• Modern and stylish design that 
   will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

CLASS I PROTECTION

IP20

MAX

40W
CABLE LENGTH

120cm

DIMENSIONS: 

33x25cm

HELIOS
LAMPA WISZĄCA
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana 
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi trendami na 
rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. Lampa idealnie pasuje do: 
pokoju dziennego, młodzieżowego, salonu, jadalni, kuchni czy gabinetu, 
a dzięki swojemu designowi idealnie wtapia się w nowoczesne 
i klasyczne wnętrza.
• Nowoczesny i stylowy wygląd, który uczyni Twoje wnętrza wyjątkowymi
• Idealna propozycja dla wielu rodzajów pomieszczeń
• Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED, energooszczędna)
• Napiecie zasilania: 220-240V
• Materiał konstrukcji: Metal
• Wymiary: 33x25 cm
• Długośc przewodu: 120cm

PENDANT LAMP
The PLATINET PPL lamp series features a high-quality, modern design 
with a stylish appearance that will give your interior a unique look. 
The lamp fits perfectly into your living room, children’s room, dining 
area, kitchen or office space. With its up-to-date design, it blends 
perfectly into both modern and cIassic interiors.
• Ideal for many types of rooms 
• Uses E27 light bulbs - max 40W
• Supply voltage: 220-240V
• Construction: Metal
• Dimensions: 33x25cm
• Length of the cable: 120cm



PPL08CH

E27
BULB TYPE

PENDANT LAMP
• Modern and stylish design that 
   will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

CLASS I PROTECTION

IP20

MAX

40W
CABLE LENGTH

120cm

DIMENSIONS: 

18x32cm

KALIPSO

LAMPA WISZĄCA
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana 
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi 
trendami na rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. Lampa 
idealnie pasuje do: pokoju dziennego, młodzieżowego, salonu, 
jadalni, kuchni czy gabinetu, a dzięki swojemu designowi idealnie 
wtapia się w nowoczesne i klasyczne wnętrza.
• Nowoczesny i stylowy wygląd, który uczyni Twoje wnętrza 
wyjątkowymi
• Idealna propozycja dla wielu rodzajów pomieszczeń
• Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED, energooszczędna)
• Napiecie zasilania: 220-240V
• Materiał konstrukcji: Metal + Szkło
• Wymiary: 18x32 cm
• Długośc przewodu: 120cm

PENDANT LAMP
The PLATINET PPL lamp series features a high-quality, modern 
design with a stylish appearance that will give your interior 
a unique look. 
The lamp fits perfectly into your living room, children’s room, 
dining area, kitchen or office space. With its up-to-date design, 
it blends perfectly into both modern and cIassic interiors.
• Ideal for many types of rooms 
• Uses E27 light bulbs - max 40W
• Supply voltage: 220-240V
• Construction: Metal + Glass
• Dimensions: 18x32 cm
• Length of the cable: 120cm



E27
BULB TYPE

CLASS I PROTECTION

IP20

MAX

40W
CABLE LENGTH

120cm

DIMENSIONS: 

29x21cm

PPL09B

PENDANT LAMP
• Modern and stylish design that 
   will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

HADES

LAMPA WISZĄCA
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana 
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi trendami na 
rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. Lampa idealnie pasuje do: 
pokoju dziennego, młodzieżowego, salonu, jadalni, kuchni czy gabinetu, 
a dzięki swojemu designowi idealnie wtapia się w nowoczesne 
i klasyczne wnętrza.
• Nowoczesny i stylowy wygląd, który uczyni Twoje wnętrza wyjątkowymi
• Idealna propozycja dla wielu rodzajów pomieszczeń
• Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED, energooszczędna)
• Napiecie zasilania: 220-240V
• Materiał konstrukcji: Metal
• Wymiary: 29x21 cm
• Długośc przewodu: 120cm

PENDANT LAMP
The PLATINET PPL lamp series features a high-
quality, modern design with a stylish appearance that 
will give your interior a unique look. 
The lamp fits perfectly into your living room, 
children’s room, dining area, kitchen or office space. 
With its up-to-date design, it blends perfectly into 
both modern and cIassic interiors.
• Ideal for many types of rooms 
• Uses E27 light bulbs - max 40W
• Supply voltage: 220-240V
• Construction: Metal 
• Dimensions: 29x21cm
• Length of the cable: 120cm



PPL11B

E27
BULB TYPE

CLASS I PROTECTION

IP20

MAX

40W
CABLE LENGTH

120cm

PENDANT LAMP
• Modern and stylish design that 
   will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

DIMENSIONS: 

41,5x32cm

ARES
LAMPA WISZĄCA
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana 
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi 
trendami na rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. 
Lampa idealnie pasuje do: pokoju dziennego, młodzieżowego, 
salonu, jadalni, kuchni czy gabinetu, a dzięki swojemu designowi 
idealnie wtapia się w nowoczesne i klasyczne wnętrza.
• Nowoczesny i stylowy wygląd, który uczyni Twoje wnętrza 
wyjątkowymi
• Idealna propozycja dla wielu rodzajów pomieszczeń
• Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED, energooszczędna)
• Napiecie zasilania: 220-240V
• Materiał konstrukcji: Metal
• Wymiary: 41,5x32 cm
• Długośc przewodu: 120cm

PENDANT LAMP
The PLATINET PPL lamp series features a high-quality, modern 
design with a stylish appearance that will give your interior 
a unique look. 
The lamp fits perfectly into your living room, children’s room, 
dining area, kitchen or office space. With its up-to-date design, 
it blends perfectly into both modern and cIassic interiors.
• Ideal for many types of rooms 
• Uses E27 light bulbs - max 40W
• Supply voltage: 220-240V
• Construction: Metal
• Dimensions: 41,5x32cm
• Length of the cable: 120cm



E27
BULB TYPE

CLASS I PROTECTION

IP20

MAX

40W
CABLE LENGTH

120cm

DIMENSIONS: 

30x28cm

PPL12B

PENDANT LAMP
• Modern and stylish design that 
   will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

ATLAS

LAMPA WISZĄCA
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana 
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi trendami na 
rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. Lampa idealnie pasuje do: 
pokoju dziennego, młodzieżowego, salonu, jadalni, kuchni czy gabinetu, 
a dzięki swojemu designowi idealnie wtapia się w nowoczesne 
i klasyczne wnętrza.
• Nowoczesny i stylowy wygląd, który uczyni Twoje wnętrza wyjątkowymi
• Idealna propozycja dla wielu rodzajów pomieszczeń
• Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED, energooszczędna)
• Napiecie zasilania: 220-240V
• Materiał konstrukcji: Metal
• Wymiary: 30x28 cm
• Długośc przewodu: 120cm

PENDANT LAMP
The PLATINET PPL lamp series features a high-quality, 
modern design with a stylish appearance that will give 
your interior a unique look. 
The lamp fits perfectly into your living room, children’s 
room, dining area, kitchen or office space. With its up-
to-date design, it blends perfectly into both modern and 
cIassic interiors.
• Ideal for many types of rooms 
• Uses E27 light bulbs - max 40W
• Supply voltage: 220-240V
• Construction: Metal
• Dimensions: 30x28cm
• Length of the cable: 120cm



E27
BULB TYPE

CLASS I PROTECTION

IP20

MAX

40W
CABLE LENGTH

120cm

DIMENSIONS: 

30x26cm

PPL19B

PENDANT LAMP
• Modern and stylish design that 
   will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

MIDAS

LAMPA WISZĄCA
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana 
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi trendami na 
rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. Lampa idealnie pasuje do: 
pokoju dziennego, młodzieżowego, salonu, jadalni, kuchni czy gabinetu, 
a dzięki swojemu designowi idealnie wtapia się w nowoczesne 
i klasyczne wnętrza.
• Nowoczesny i stylowy wygląd, który uczyni Twoje wnętrza wyjątkowymi
• Idealna propozycja dla wielu rodzajów pomieszczeń
• Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED, energooszczędna)
• Napiecie zasilania: 220-240V
• Materiał konstrukcji: Metal
• Wymiary: 30x26 cm
• Długośc przewodu: 120cm

PENDANT LAMP
The PLATINET PPL lamp series features a high-quality, 
modern design with a stylish appearance that will give 
your interior a unique look. 
The lamp fits perfectly into your living room, children’s 
room, dining area, kitchen or office space. With its up-
to-date design, it blends perfectly into both modern and 
cIassic interiors.
• Ideal for many types of rooms 
• Uses E27 light bulbs - max 40W
• Supply voltage: 220-240V
• Construction: Metal
• Dimensions: 30x26cm
• Length of the cable: 120cm



E27
BULB TYPE

CLASS I PROTECTION

IP20

MAX

40W
CABLE LENGTH

120cm

DIMENSIONS: 

35x31cm

PENDANT LAMP
• Modern and stylish design that 
   will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

PPL20BAPOLLO

LAMPA WISZĄCA
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana 
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi trendami na 
rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. Lampa idealnie pasuje do: 
pokoju dziennego, młodzieżowego, salonu, jadalni, kuchni czy gabinetu, 
a dzięki swojemu designowi idealnie wtapia się w nowoczesne 
i klasyczne wnętrza.
• Nowoczesny i stylowy wygląd, który uczyni Twoje wnętrza wyjątkowymi
• Idealna propozycja dla wielu rodzajów pomieszczeń
• Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED, energooszczędna)
• Napiecie zasilania: 220-240V
• Materiał konstrukcji: Metal
• Wymiary: 35x31 cm
• Długośc przewodu: 120cm

PENDANT LAMP
The PLATINET PPL lamp series features a high-quality, 
modern design with a stylish appearance that will give 
your interior a unique look. 
The lamp fits perfectly into your living room, children’s 
room, dining area, kitchen or office space. With its 
up-to-date design, it blends perfectly into both modern 
and cIassic interiors.
• Ideal for many types of rooms 
• Uses E27 light bulbs - max 40W
• Supply voltage: 220-240V
• Construction: Metal
• Dimensions: 35x31cm
• Length of the cable: 120cm



PPL021B

E27
BULB TYPE

PENDANT LAMP
• Modern and stylish design that 
   will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

CLASS I PROTECTION

IP20

MAX

40W
CABLE LENGTH

120cm

DIMENSIONS: 

34x31cm

ATENA
LAMPA WISZĄCA
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana 
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi 
trendami na rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. 
Lampa idealnie pasuje do: pokoju dziennego, młodzieżowego, 
salonu, jadalni, kuchni czy gabinetu, a dzięki swojemu 
designowi idealnie wtapia się w nowoczesne i klasyczne 
wnętrza.
• Nowoczesny i stylowy wygląd, który uczyni Twoje wnętrza 
wyjątkowymi
• Idealna propozycja dla wielu rodzajów pomieszczeń
• Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED, 
energooszczędna)
• Napiecie zasilania: 220-240V
• Materiał konstrukcji: Metal
• Wymiary: 34x31 cm
• Długośc przewodu: 120cm

PENDANT LAMP
The PLATINET PPL lamp series features a high-quality, 
modern design with a stylish appearance that will give your 
interior a unique look. 
The lamp fits perfectly into your living room, children’s room, 
dining area, kitchen or office space. With its up-to-date 
design, it blends perfectly into both modern and cIassic 
interiors.
• Ideal for many types of rooms 
• Uses E27 light bulbs - max 40W
• Supply voltage: 220-240V
• Construction: Metal
• Dimensions: 34x31cm
• Length of the cable: 120cm



PPL025W

E27
BULB TYPE

PENDANT LAMP
• Modern and stylish design that 
   will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

CLASS I PROTECTION

IP20

MAX

40W
CABLE LENGTH

120cm

DIMENSIONS: 

26x36cm

HESTIA
LAMPA WISZĄCA
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana 
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi 
trendami na rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. 
Lampa idealnie pasuje do: pokoju dziennego, młodzieżowego, 
salonu, jadalni, kuchni czy gabinetu, a dzięki swojemu 
designowi idealnie wtapia się w nowoczesne i klasyczne 
wnętrza.
• Nowoczesny i stylowy wygląd, który uczyni Twoje wnętrza 
wyjątkowymi
• Idealna propozycja dla wielu rodzajów pomieszczeń
• Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED, 
energooszczędna)
• Napiecie zasilania: 220-240V
• Materiał konstrukcji: Metal
• Wymiary: 26x36 cm
• Długośc przewodu: 120cm

PENDANT LAMP
The PLATINET PPL lamp series features a high-quality, 
modern design with a stylish appearance that will give your 
interior a unique look. 
The lamp fits perfectly into your living room, children’s room, 
dining area, kitchen or office space. With its up-to-date design, 
it blends perfectly into both modern and cIassic interiors.
• Ideal for many types of rooms 
• Uses E27 light bulbs - max 40W
• Supply voltage: 220-240V
• Construction: Metal
• Dimensions: 26x36cm
• Length of the cable: 120cm



NORDIC
COLLECTION



PPL013B

E27
BULB TYPE

CLASS I PROTECTION

IP20

MAX

40W
CABLE LENGTH

120cm

PENDANT LAMP
• Modern and stylish design that 
   will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

DIMENSIONS: 

38x38cm

TEMIDA
LAMPA WISZĄCA
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana 
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi 
trendami na rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. 
Lampa idealnie pasuje do: pokoju dziennego, młodzieżowego, 
salonu, jadalni, kuchni czy gabinetu, a dzięki swojemu designowi 
idealnie wtapia się w nowoczesne i klasyczne wnętrza.
• Nowoczesny i stylowy wygląd, który uczyni Twoje wnętrza 
wyjątkowymi
• Idealna propozycja dla wielu rodzajów pomieszczeń
• Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED, energooszczędna)
• Napiecie zasilania: 220-240V
• Materiał konstrukcji: Metal + PCV
• Wymiary: 38x38 cm
• Długośc przewodu: 120cm

PENDANT LAMP
The PLATINET PPL lamp series features a high-quality, modern 
design with a stylish appearance that will give your interior 
a unique look. 
The lamp fits perfectly into your living room, children’s room, 
dining area, kitchen or office space. With its up-to-date design, 
it blends perfectly into both modern and cIassic interiors.
• Ideal for many types of rooms 
• Uses E27 light bulbs - max 40W
• Supply voltage: 220-240V
• Construction: Metal + PCV
• Dimensions: 38x38cm
• Length of the cable: 120cm



PPL014B

E27
BULB TYPE

PENDANT LAMP
• Modern and stylish design that 
   will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

CLASS I PROTECTION

IP20

MAX

40W
CABLE LENGTH

120cm

DIMENSIONS: 

18x21cm

GAJA
LAMPA WISZĄCA
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria 
wykonana z najwyższej jakości materiałów. Odznacza 
się aktualnymi trendami na rynku z nowoczesnym 
i stylowym wyglądem. Lampa idealnie pasuje do: pokoju 
dziennego, młodzieżowego, salonu, jadalni, kuchni czy 
gabinetu, a dzięki swojemu designowi idealnie wtapia się 
w nowoczesne i klasyczne wnętrza.
• Nowoczesny i stylowy wygląd, który uczyni Twoje wnętrza 
wyjątkowymi
• Idealna propozycja dla wielu rodzajów pomieszczeń
• Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED, 
energooszczędna)
• Napiecie zasilania: 220-240V
• Materiał konstrukcji: Szkło
• Wymiary: 18x21 cm
• Długośc przewodu: 120cm

PENDANT LAMP
The PLATINET PPL lamp series features a high-quality, 
modern design with a stylish appearance that will give 
your interior a unique look. 
The lamp fits perfectly into your living room, children’s 
room, dining area, kitchen or office space. With its up-
to-date design, it blends perfectly into both modern and 
cIassic interiors.
• Ideal for many types of rooms 
• Uses E27 light bulbs - max 40W
• Supply voltage: 220-240V
• Construction: Glass
• Dimensions: 18x21cm
• Length of the cable: 120cm



PPL015C

E27
BULB TYPE

PENDANT LAMP
• Modern and stylish design that 
   will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

CLASS I PROTECTION

IP20

MAX

40W
CABLE LENGTH

120cm

DIMENSIONS: 

35x30cm

ARTEMIS

LAMPA WISZĄCA
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana 
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi 
trendami na rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. 
Lampa idealnie pasuje do: pokoju dziennego, młodzieżowego, 
salonu, jadalni, kuchni czy gabinetu, a dzięki swojemu 
designowi idealnie wtapia się w nowoczesne i klasyczne 
wnętrza.
• Nowoczesny i stylowy wygląd, który uczyni Twoje wnętrza 
wyjątkowymi
• Idealna propozycja dla wielu rodzajów pomieszczeń
• Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED, 
energooszczędna)
• Napiecie zasilania: 220-240V
• Materiał konstrukcji: Szkło
• Wymiary: 35x30 cm
• Długośc przewodu: 120cm

PENDANT LAMP
The PLATINET PPL lamp series features a high-quality, 
modern design with a stylish appearance that will give your 
interior a unique look. 
The lamp fits perfectly into your living room, children’s room, 
dining area, kitchen or office space. With its up-to-date design, 
it blends perfectly into both modern and cIassic interiors.
• Ideal for many types of rooms 
• Uses E27 light bulbs - max 40W
• Supply voltage: 220-240V
• Construction: Glass
• Dimensions: 35x30cm
• Length of the cable: 120cm



E27
BULB TYPE

CLASS I PROTECTION

IP20

MAX

40W
CABLE LENGTH

120cm

DIMENSIONS: 

27x24cm

PPL16C

PENDANT LAMP
• Modern and stylish design that 
   will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

DAFNE

PENDANT LAMP
The PLATINET PPL lamp series features a high-
quality, modern design with a stylish appearance that 
will give your interior a unique look. 
The lamp fits perfectly into your living room, 
children’s room, dining area, kitchen or office space. 
With its up-to-date design, it blends perfectly into 
both modern and cIassic interiors.
• Ideal for many types of rooms 
• Uses E27 light bulbs - max 40W
• Supply voltage: 220-240V
• Construction: Metal + Glass
• Dimensions: 27x24cm
• Length of the cable: 120cm

LAMPA WISZĄCA
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana 
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi trendami na 
rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. Lampa idealnie pasuje do: 
pokoju dziennego, młodzieżowego, salonu, jadalni, kuchni czy gabinetu, 
a dzięki swojemu designowi idealnie wtapia się w nowoczesne 
i klasyczne wnętrza.
• Nowoczesny i stylowy wygląd, który uczyni Twoje wnętrza wyjątkowymi
• Idealna propozycja dla wielu rodzajów pomieszczeń
• Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED, energooszczędna)
• Napiecie zasilania: 220-240V
• Materiał konstrukcji: Metal + Szkło
• Wymiary: 27x24 cm
• Długośc przewodu: 120cm



PPL018B

E27
BULB TYPE

PENDANT LAMP
• Modern and stylish design that 
   will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

CLASS I PROTECTION

IP20

MAX

40W
CABLE LENGTH

120cm

DIMENSIONS: 

20x36cm

HERA
LAMPA WISZĄCA
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana 
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi 
trendami na rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. 
Lampa idealnie pasuje do: pokoju dziennego, młodzieżowego, 
salonu, jadalni, kuchni czy gabinetu, a dzięki swojemu 
designowi idealnie wtapia się w nowoczesne i klasyczne 
wnętrza.
• Nowoczesny i stylowy wygląd, który uczyni Twoje wnętrza 
wyjątkowymi
• Idealna propozycja dla wielu rodzajów pomieszczeń
• Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED, 
energooszczędna)
• Napiecie zasilania: 220-240V
• Materiał konstrukcji: Metal
• Wymiary: 20x36 cm
• Długośc przewodu: 120cm

PENDANT LAMP
The PLATINET PPL lamp series features a high-quality, 
modern design with a stylish appearance that will give your 
interior a unique look. 
The lamp fits perfectly into your living room, children’s room, 
dining area, kitchen or office space. With its up-to-date design, 
it blends perfectly into both modern and cIassic interiors.
• Ideal for many types of rooms 
• Uses E27 light bulbs - max 40W
• Supply voltage: 220-240V
• Construction: Metal
• Dimensions: 20x36cm
• Length of the cable: 120cm



PPL022BL

E27
BULB TYPE

PENDANT LAMP
• Modern and stylish design that 
   will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

CLASS I PROTECTION

IP20

MAX

40W
CABLE LENGTH

120cm

DIMENSIONS: 

12x20cm

ZEFIR
LAMPA WISZĄCA
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana 
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi 
trendami na rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. 
Lampa idealnie pasuje do: pokoju dziennego, młodzieżowego, 
salonu, jadalni, kuchni czy gabinetu, a dzięki swojemu 
designowi idealnie wtapia się w nowoczesne i klasyczne 
wnętrza.
• Nowoczesny i stylowy wygląd, który uczyni Twoje wnętrza 
wyjątkowymi
• Idealna propozycja dla wielu rodzajów pomieszczeń
• Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED, 
energooszczędna)
• Napiecie zasilania: 220-240V
• Materiał konstrukcji: Szkło
• Wymiary: 12x20 cm
• Długośc przewodu: 120cm

PENDANT LAMP
The PLATINET PPL lamp series features a high-quality, 
modern design with a stylish appearance that will give your 
interior a unique look. 
The lamp fits perfectly into your living room, children’s room, 
dining area, kitchen or office space. With its up-to-date 
design, it blends perfectly into both modern and cIassic 
interiors.
• Ideal for many types of rooms 
• Uses E27 light bulbs - max 40W
• Supply voltage: 220-240V
• Construction: Glass
• Dimensions: 12x20cm
• Length of the cable: 120cm



PPL023W

E27
BULB TYPE

PENDANT LAMP
• Modern and stylish design that 
   will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

CLASS I PROTECTION

IP20

MAX

40W
CABLE LENGTH

120cm

DIMENSIONS: 

26x28cm

NIKE
LAMPA WISZĄCA
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana 
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi 
trendami na rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. 
Lampa idealnie pasuje do: pokoju dziennego, młodzieżowego, 
salonu, jadalni, kuchni czy gabinetu, a dzięki swojemu 
designowi idealnie wtapia się w nowoczesne i klasyczne 
wnętrza.
• Nowoczesny i stylowy wygląd, który uczyni Twoje wnętrza 
wyjątkowymi
• Idealna propozycja dla wielu rodzajów pomieszczeń
• Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED, 
energooszczędna)
• Napiecie zasilania: 220-240V
• Materiał konstrukcji: Metal
• Wymiary: 26x28 cm
• Długośc przewodu: 120cm

PENDANT LAMP
The PLATINET PPL lamp series features a high-quality, 
modern design with a stylish appearance that will give your 
interior a unique look. 
The lamp fits perfectly into your living room, children’s room, 
dining area, kitchen or office space. With its up-to-date 
design, it blends perfectly into both modern and cIassic 
interiors.
• Ideal for many types of rooms 
• Uses E27 light bulbs - max 40W
• Supply voltage: 220-240V
• Construction: Metal
• Dimensions: 26x28cm
• Length of the cable: 120cm



PPL026B

E27
BULB TYPE

PENDANT LAMP
• Modern and stylish design that 
   will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

CLASS I PROTECTION

IP20

MAX

40W
CABLE LENGTH

120cm

DIMENSIONS: 

17x14X28cm

IKAR
LAMPA WISZĄCA
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana 
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi 
trendami na rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. 
Lampa idealnie pasuje do: pokoju dziennego, młodzieżowego, 
salonu, jadalni, kuchni czy gabinetu, a dzięki swojemu 
designowi idealnie wtapia się w nowoczesne i klasyczne 
wnętrza.
• Nowoczesny i stylowy wygląd, który uczyni Twoje wnętrza 
wyjątkowymi
• Idealna propozycja dla wielu rodzajów pomieszczeń
• Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED, 
energooszczędna)
• Napiecie zasilania: 220-240V
• Materiał konstrukcji: Metal
• Wymiary: 17x14x28 cm
• Długośc przewodu: 120cm

PENDANT LAMP
The PLATINET PPL lamp series features a high-quality, 
modern design with a stylish appearance that will give your 
interior a unique look. 
The lamp fits perfectly into your living room, children’s room, 
dining area, kitchen or office space. With its up-to-date design, 
it blends perfectly into both modern and cIassic interiors.
• Ideal for many types of rooms 
• Uses E27 light bulbs - max 40W
• Supply voltage: 220-240V
• Construction: Metal
• Dimensions: 17x14x28cm
• Length of the cable: 120cm



DECO
COLLECTION



PPL02B

E27
BULB TYPE

CLASS I PROTECTION

IP20

MAX

40W
CABLE LENGTH

120cm

PENDANT LAMP
• Modern and stylish design that 
   will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

IRIS

DIMENSIONS: 

25x25cm

LAMPA WISZĄCA
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana 
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi trendami na 
rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. Lampa idealnie pasuje do: 
pokoju dziennego, młodzieżowego, salonu, jadalni, kuchni czy gabinetu, 
a dzięki swojemu designowi idealnie wtapia się w nowoczesne 
i klasyczne wnętrza.
• Nowoczesny i stylowy wygląd, który uczyni Twoje wnętrza wyjątkowymi
• Idealna propozycja dla wielu rodzajów pomieszczeń
• Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED, energooszczędna)
• Napiecie zasilania: 220-240V
• Materiał konstrukcji: Metal / drewno
• Wymiary: 25x25 cm
• Długośc przewodu: 120cm

PENDANT LAMP
The PLATINET PPL lamp series features a high-quality, modern design 
with a stylish appearance that will give your interior a unique look. 
The lamp fits perfectly into your living room, children’s room, dining 
area, kitchen or office space. With its up-to-date design, it blends 
perfectly into both modern and cIassic interiors.
• Ideal for many types of rooms 
• Uses E27 light bulbs - max 40W
• Supply voltage: 220-240V
• Construction: Metal / Wood
• Dimensions: 25x25cm
• Length of the cable: 120cm



E27
BULB TYPE

CLASS I PROTECTION

IP20

MAX

40W
CABLE LENGTH

120cm

DIMENSIONS: 

32x13cm

LAMPA WISZĄCA
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana 
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi trendami 
na rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. Lampa idealnie 
pasuje do: pokoju dziennego, młodzieżowego, salonu, jadalni, 
kuchni czy gabinetu, a dzięki swojemu designowi idealnie wtapia się 
w nowoczesne i klasyczne wnętrza.
• Nowoczesny i stylowy wygląd, który uczyni Twoje wnętrza 
wyjątkowymi
• Idealna propozycja dla wielu rodzajów pomieszczeń
• Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED, energooszczędna)
• Napiecie zasilania: 220-240V
• Materiał konstrukcji: Metal
• Wymiary: 32x13 cm
• Długośc przewodu: 120cm

PENDANT LAMP
The PLATINET PPL lamp series features a 
high-quality, modern design with a stylish 
appearance that will give your interior a unique 
look. 
The lamp fits perfectly into your living room, 
children’s room, dining area, kitchen or office 
space. With its up-to-date design, it blends 
perfectly into both modern and cIassic interiors.
• Ideal for many types of rooms 
• Uses E27 light bulbs - max 40W
• Supply voltage: 220-240V
• Construction: Metal
• Dimensions: 32x13cm
• Length of the cable: 120cm

PPL03SAFRODYTA
PENDANT LAMP
• Modern and stylish design that 
   will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]



E27
BULB TYPE

CLASS I PROTECTION

IP20

MAX

40W
CABLE LENGTH

120cm

DIMENSIONS: 

30x30cm

PPL06CH

PENDANT LAMP
• Modern and stylish design that 
   will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

ORION

LAMPA WISZĄCA
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana 
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi trendami na 
rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. Lampa idealnie pasuje do: 
pokoju dziennego, młodzieżowego, salonu, jadalni, kuchni czy gabinetu, 
a dzięki swojemu designowi idealnie wtapia się w nowoczesne 
i klasyczne wnętrza.
• Nowoczesny i stylowy wygląd, który uczyni Twoje wnętrza wyjątkowymi
• Idealna propozycja dla wielu rodzajów pomieszczeń
• Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED, energooszczędna)
• Napiecie zasilania: 220-240V
• Materiał konstrukcji: Stal
• Wymiary: 30x30 cm
• Długośc przewodu: 120cm

PENDANT LAMP
The PLATINET PPL lamp series features a high-
quality, modern design with a stylish appearance 
that will give your interior a unique look. 
The lamp fits perfectly into your living room, 
children’s room, dining area, kitchen or office space. 
With its up-to-date design, it blends perfectly into 
both modern and cIassic interiors.
• Ideal for many types of rooms 
• Uses E27 light bulbs - max 40W
• Supply voltage: 220-240V
• Construction: Stainless
• Dimensions: 30x30cm
• Length of the cable: 120cm



PPL10WW

E27
BULB TYPE

CLASS I PROTECTION

IP20

MAX

40W
CABLE LENGTH

120cm

PENDANT LAMP
• Modern and stylish design that 
   will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

DIMENSIONS: 

36x35cm

REJA
LAMPA WISZĄCA
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana 
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi 
trendami na rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. 
Lampa idealnie pasuje do: pokoju dziennego, młodzieżowego, 
salonu, jadalni, kuchni czy gabinetu, a dzięki swojemu designowi 
idealnie wtapia się w nowoczesne i klasyczne wnętrza.
• Nowoczesny i stylowy wygląd, który uczyni Twoje wnętrza 
wyjątkowymi
• Idealna propozycja dla wielu rodzajów pomieszczeń
• Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED, energooszczędna)
• Napiecie zasilania: 220-240V
• Materiał konstrukcji: Metal
• Wymiary: 35x26 cm
• Długośc przewodu: 120cm

PENDANT LAMP
The PLATINET PPL lamp series features a high-quality, modern 
design with a stylish appearance that will give your interior a 
unique look. 
The lamp fits perfectly into your living room, children’s room, 
dining area, kitchen or office space. With its up-to-date design, 
it blends perfectly into both modern and cIassic interiors.
• Ideal for many types of rooms 
• Uses E27 light bulbs - max 40W
• Supply voltage: 220-240V
• Construction: Metal 
• Dimensions: 35x26cm
• Length of the cable: 120cm



E27
BULB TYPE

CLASS I PROTECTION

IP20

MAX

40W
CABLE LENGTH

120cm

DIMENSIONS: 

35x12,5cm

PPL17W

PENDANT LAMP
• Modern and stylish design that 
   will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

ARGOS

LAMPA WISZĄCA
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria wykonana 
z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się aktualnymi trendami na 
rynku z nowoczesnym i stylowym wyglądem. Lampa idealnie pasuje 
do: pokoju dziennego, młodzieżowego, salonu, jadalni, kuchni czy 
gabinetu, a dzięki swojemu designowi idealnie wtapia się w nowoczesne 
i klasyczne wnętrza.
• Nowoczesny i stylowy wygląd, który uczyni Twoje wnętrza wyjątkowymi
• Idealna propozycja dla wielu rodzajów pomieszczeń
• Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED, energooszczędna)
• Napiecie zasilania: 220-240V
• Materiał konstrukcji: Metal
• Wymiary: 35x12,5 cm
• Długośc przewodu: 120cm

PENDANT LAMP
The PLATINET PPL lamp series features a high-
quality, modern design with a stylish appearance 
that will give your interior a unique look. 
The lamp fits perfectly into your living room, 
children’s room, dining area, kitchen or office 
space. With its up-to-date design, it blends 
perfectly into both modern and cIassic interiors.
• Ideal for many types of rooms 
• Uses E27 light bulbs - max 40W
• Supply voltage: 220-240V
• Construction: Metal
• Dimensions: 35x12,5cm
• Length of the cable: 120cm



PPL024C

E27
BULB TYPE

PENDANT LAMP
• Modern and stylish design that 
   will make your interior unique
• Ideal for many types of rooms
• Type of light bulbs: E27
• Supply voltage: ~ 220-240 [V]

CLASS I PROTECTION

IP20

MAX

40W
CABLE LENGTH

120cm

DIMENSIONS: 

19x21cm

SELENE
LAMPA WISZĄCA
Kolekcja lamp PLATINET PPL to designerska seria 
wykonana z najwyższej jakości materiałów. Odznacza się 
aktualnymi trendami na rynku z nowoczesnym i stylowym 
wyglądem. Lampa idealnie pasuje do: pokoju dziennego, 
młodzieżowego, salonu, jadalni, kuchni czy gabinetu, a dzięki 
swojemu designowi idealnie wtapia się w nowoczesne 
i klasyczne wnętrza.
• Nowoczesny i stylowy wygląd, który uczyni Twoje wnętrza 
wyjątkowymi
• Idealna propozycja dla wielu rodzajów pomieszczeń
• Rodzaj żarówek: E27 max 40W (zwykła, LED, 
energooszczędna)
• Napiecie zasilania: 220-240V
• Materiał konstrukcji: Szkło / tkanina
• Wymiary: 19x21 cm
• Długośc przewodu: 120cm

PENDANT LAMP
The PLATINET PPL lamp series features a high-quality, 
modern design with a stylish appearance that will give 
your interior a unique look. 
The lamp fits perfectly into your living room, children’s 
room, dining area, kitchen or office space. With its up-
to-date design, it blends perfectly into both modern and 
cIassic interiors.
• Ideal for many types of rooms 
• Uses E27 light bulbs - max 40W
• Supply voltage: 220-240V
• Construction: Glass  / Fabric
• Dimensions: 19x21cm
• Length of the cable: 120cm
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