PATH

IN WOOD

KOLEKCJA LAMP DREWNIANYCH
Zespół Individual Lighting prezentuje kolekcję opraw drewnianych, o minimalistycznych, czystych
formach. Oszczędność formy pozwala na maksymalne wyeksponowanie charakteru drewna oraz
czyni oprawę nowoczesną, funkcjonalną i uniwersalną. Proste, geometryczne formy, modułowość,
a także opcje łączenia opraw i ich multiplikacji dają możliwość tworzenia indywidualnych systemów
oświetlenia dostosowanych do potrzeb użytkowników oraz funkcji i charakteru wnętrza. Wszystkie
nasze oprawy są wykonywane ręcznie, w tradycyjnej technologii przez rzemieślników od pokoleń
zajmujących się obróbką drewna, co gwarantuje najwyższą jakość i unikalny charakter każdej oprawy.
W naszej ofercie posiadamy zarówno standardowe modele: lampy liniowe, lampy biurowe, lampy
wiszące, plafony sufitowe czy kinkiety łazienkowe nad lustro jak również lampy na zamówienie,
dopasowane do indywidualnego projektu wnętrza. Zapraszamy do zapoznania się z naszą kolekcją.
The Individual Lighting team presents a collection of wooden light fiings, with minimalist, pure
forms. The frugality of form allows to highlight the nature of wood and makes each light fiing
modern, functional, and universal. Simple, geometrical forms, modularity, as well as the option of
combining and multiplication of the light fiings, offer an opportunity to create individual lighting
systems corresponding to the user’s needs and to the function and character of the space. All our
light fiings are handmade in the traditional technology by craftsmen engaged in wood processing
for generations, which guarantees top quality and a unique character of each light fiing.
Our offer includes both standard models: linear lamps, office lamps, hanging lamps, ceiling plafonds
or bathroom wall lamps above the mirror, as well as custom-made lamps, tailored to the individual
interior design. We invite you to familiarize yourself with our collection

YOUR PATH
YOUR PATH to Twoja własna, indywidualna ścieżka światła i jednocześnie klucz do zrozumienia
filozofii tworzenia opraw przez Individual Ligthing.
To ścieżka światła, która biegnąc w różnych kierunkach i po różnych płaszczyznach prowadzi do
powstania niepowtarzalnych rozwiązań formalno-przestrzennych, zgodnych z charakterem wnętrza
i potrzebami jego użytkowników.
YOUR PATH is your own, individual path of light, and at the same time the key to understanding
the philosophy of creating wooden lamps by Individual Lighting.
It is a path of light which assuming different directions on different planes leads to the unique formal and spatial solutions, consistent with the character of the interior and the needs of its users.

WYBÓR TWOEJ ŚCIEŻKI ŚWIATŁA | CHOICE OF YOUR PATH OF LIGHT
PRZYKŁADOWE KSZTAŁTY OPRAWY | EXAMPLES OF LIGHT FITTING SHAPES

Wybierając długość oraz kształt Twojej lampy, możesz stworzyć własną, niepowtarzalną ścieżkę światła.
Choosing a length and shape of your lamp, you can create your own, unique path of light.

TYP OŚWIETLENIA | LIGHTING TYPE

oświetlenie podstawowe
basic lighting

dodatkowe oświetlenie
ambientowe
additional ambient lighting

opcja ściemniania
dimming option

tunable white
2700-6500 K

Do podstawowego źródła światła możesz dodać oświetlenie ambientowe powierzchni, na której została
zamocowana lampa. Dodatkowo możesz wybrać wariant ze ściemnialnym modułem LED lub z ściemnialnym
modułem LED o zmiennej temperaturze barwy światła TUNABLE WHITE. W naszych oprawach wykorzystujemy najwyższej jakości, wymienne moduły LED austriackiej firmy TRIDONIC.
Primary light source can be extended with an ambient lighting, hilighting the surface, on which the lamp is attached. Additionally, you can choose a variant with a dimmable LED module or a dimmable LED module with
TUNABLE WHITE. In our fiings we use the highest quality, replaceable LED modules made by the Austrian
company TRIDONIC.

RODZAJ DREWNA LUB KOLOR | MATERIAL OR COLOUR

orzech
walnut

dąb
oak

jesion
ash

Istnieje również możliwość wyboru koloru RAL, niestandardowego rodzaju drewna lub bejcy
It is also possible to choose RAL colour, non-standard type of wood or mordant

brzoza
birch

PATH LINE

PATH
PATH to ścieżka światła zatopiona w prostej, linearnej bryle naturalnego drewna. Lampy dostępne
są również w wariantach: PATH AMBIENT z dodatkowym źródłem światła subtelnie oświetlającym
płaszczyznę, na której zamontowano oprawę oraz PATH THIN o cieńszej, emanującej lekkością formie.
PATH is a path of light embedded in a simple, linear form of natural wood. The lamps are also avaiable
in variants: PATH AMBIENT with an additional source of light, which subtly illuminates the surface
where the light fiing is mounted and PATH THIN with a slimmer, lighter form.

PATH LINE

PATH THIN

L: 60 | 90 | 120 | 150 cm
H: 9 cm
W: 9 cm

L: 60 | 90 | 120 | 150 cm
H: 9 cm
W: 7 cm

L: 90 | 120 | 150 cm
H: 9 cm
W: 9 cm

PATH AMBIENT
dodatkowe podświetlenie powierzchni, na której mocowana jest lampa

PATH AMBIENT

PATH THIN

PATH OFFICE
PATH OFFICE zaprojektowano jako lampę zapewniającą intensywne i równomierne oświetlenie
miejsca pracy. Pożądany efekt uzyskano dzięki zatopieniu liniowego źródła światła w bryle naturalnego
drewna, zawieszonej na linkach o regulowanej długości. Oprawy PATH OFFICE dostępne są również
w wariancie THIN, którego najważniejszą cechą jest delikatna, lekka, minimalistyczna forma.
PATH OFFICE has been developed as a light fiing guaranteeing intensive and uniform illumination
of the workplace. The desired effect is achieved by means of embedding a linear source of light in a
wooden beam, suspended on two thin steel wires of adjustable length. PATH OFFICE fixtures are also
available in the THIN variant, which the most important feature is a delicate, light, minimalist form.

wnętrze: Centrum Medyczne NessMedica
projekt: Wizzart, www.wizzart.net
PATH OFFICE 14 | 90 cm

PATH OFFICE 14

PATH OFFICE 9

L: 60 | 90 | 120 | 150 cm
H: 14 cm
W: 9 cm

L: 60 | 90 | 120 | 150 cm
H: 9 cm
W: 9 cm

PATH OFFICE THIN
L: 60 | 90 | 120 | 150 cm
H: 9 cm
W: 7 cm

PATH OFFICE THIN 120 cm

PATH OFFICE THIN 240 cm

RUŁA 16

RUŁA
RUŁA jest rodziną opraw wyróżniającą się owalną, pozbawioną ostrych krawędzi formą. Prostym,
łagodnym brytom opraw z rodziny RUŁA dodano charakteru dzięki wykończeniu wydatnym rantem,
otaczającym źródło światła.
RUŁA is a family of light fiings that stand out thanks to their oval form with no sharp edges. Simple, smooth forms of light fiings from the RUŁA family have been given some character thanks to
finishing them with a prominent rim, surrounding the light source.

RUŁA 24

RUŁA 10

RUŁA 24

RUŁA 24 disk

RUŁA 16

RUŁA 10

H: 30 cm
Ø: 24 cm

H: 9 cm
Ø: 24 cm

H: 20 cm
Ø: 16 cm

H: 15 cm
Ø: 10 cm

BLOK
BLOK to rodzina opraw o prostych, kubicznych bryłach. Oprawy z rodziny BLOK zachowują dwie,
charakterystyczne dla wszystkich produktów z kolekcji IN WOOD cechy: minimalizm formy oraz
wydatny drewniany rant, eksponujący naturalne piękno drewna.
BLOK is a family of light fiings in simple, cubist forms. BLOK light fiings maintain the two properties characteristic for all IN WOOD products: minimalism of the form, and a prominent wooden rim,
highlighting the natural beauty of wood.

BLOK 24

BLOK 62

BLOK 9

H: 9 cm
W, D: 24 cm

H: 15 cm
W,D: 9 cm

BLOK 44

BLOK 24

BLOK 9

H: 9 cm
W,D: 44 cm

H: 28 cm
W,D: 24 cm

H: 15 cm
W,D: 9 cm

BLOK 44

IN COAL
Tworząc kolekcję inspirację znaleźliśmy w węglu - jednym z symboli regionu, z którego pochodzimy
- Górnego Śląska. Lampy z kolekcji IN COAL wyróżniają się niepowtarzalną strukturą zwęglonego
drewna oraz głęboką czarną barwą, podkreślającą minimalistyczną formę. Jest to efekt połączenia
lokalnego charakteru z najważniejszymi cechami lamp tworzonych przez Individual Lighting.
When creating the collection, we found our inspiration in coal - one of the symbols of the region
we come from - Upper Silesia. Lamps from the IN COAL collection are distinguished by a unique
structure of charred wood and a deep black color that emphasizes the minimalist form. This is the
result of combining local character with the most important features of lamps created by Individual
Lighting.

RUŁA 16

MODELE DOSTĘPNE
W KOLEKCJI IN COAL:

PATH OFFICE 90 cm

PATH OFFICE

RUŁA 24

RUŁA 10

BLOK 24

L: 60 | 90 | 120 | 150 cm
H: 9 cm
W: 9 cm

H: 30 cm
Ø: 24 cm

H: 15 cm
Ø: 10 cm

H: 28 cm
W,D: 24 cm

PATH LINE

RUŁA 16

BLOK 9

L: 60 | 90 | 120 | 150 cm
H, W: 9 cm

H: 20 cm
Ø: 16 cm

H: 15 cm
W,D: 9 cm
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