
IN WOOD



Tworząc nasze produkty opieramy się na  połączeniu indywidualności z minimalizmem.
Symbioza tych pozornie trudnych do zintegrowania w procesie produkcyjnym kierunków jest 
możliwa dzięki wspólnej pracy specjalistów z wielu dziedzin.
Nowoczesne, pozbawione zbędnych elementów formy nabierają indywidualnego charakteru 
najpierw w umysłach naszych projektantów a następnie w rękach rzemieślników obcujących 
z naturalnym materiałem od pokoleń. 
WW efekcie powstaje produkt, będący syntezą związków: indywidualności z uniwersalnością, 
natury z technologią oraz tradycji z nowoczesnością. Produkt stworzony dla użytkownika, 
charakteryzujący się prostotą, prowadzącą do funkcjonalności oraz indywidualizmem, 
prowadzącym do oryginalności. 
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Zespół IL prezentuje kolekcję opraw drewnianych IN WOOD, 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 mulplikacji dają możliwość tworzenia
indywidualnych systemów oświetlenia dostosowanych do potrzeb użytkowników oraz 
funkcji i charakteru wnętrza. 
WWszystkie 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.
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PATH to swoista scieżka światła, zatopiona w prostych liniowych bryłach naturalnego
drewna. 
Charakterystyczną cechą rodziny PATH jest modułowo zmienna długosć opraw, a także
możliwość ich łączenia w różnych płaszczyznach.
Pozwala to na wykreowanie własnej, indywidualnej ścieżki światłą- Y-PATH. 
Ścieżki wynikającej z wnętrza i jego funkcji, tworzącej nową, intrygującą przestrzeń.
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PATH L jest pierwszą i obecnie najpopularniejszą oprawą stworzona przez 
zespół IL.
PATH L to ścieżka światła zatopiona w prostej, linearnej bryle naturalnego 
drewna. Podstawowe źródło światła opcjonalnie uzupełniono dodatkowym, 
subtelnie oświetlającym płaszczyznę, na której zamontowano oprawę.
NNajważniejszą cechą PATH L jest modularność, pozwalająca na produkcję 
opraw o długości dostosowanej do indywidualnych potrzeb użytkownika. 
Oprawy można ze sobą łączyć tworząc własną ścieżkę światła Y-PATH. 

L: 120cm                                      
H: 9cm                                      
W: 9cm                                      

PATH L
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PATH L office zaprojektowano jako oprawę zapewniającą intensywne              
i równomierne oświetlenie miejsca pracy. Pożądany efekt uzyskano dzięki 
zatopieniu liniowego źródła światła  w masywnej drewnianej belce, którą 
zawieszono na dwóch cienkich stalowych linkach o regulowanej długości.
PATH L office jest oprawą modułową, której długość możemy dostosować  
do indywidualnych potrzeb użytkowinika.

PATH L office

L: 120cm                                      H: 14cm                                      W: 9cm                                      
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Y-PATH to Twoja własna, indywidualna ścieżka światła i jednocześnie klucz do zrozumienia 
filozofii tworzenia opraw przez IL.
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.
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*różne kierunki
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*różne płaszczyzny
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*różne kierunki
  i płaszczyzny
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dąb

aluminium stal nierdzewna kolor RAL

jesion brzoza buk orzech lakier RAL

rodzina PATH 
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wykończenie rozety:

wykończenie oprawy:

PATH L60cm

PATH L90cm office PATH L120cm office PATH Z

PATH L90cm PATH L120cm

L max=500cm



PATH L -moduł Liniowy LED LLE G2
153 lm/W

-moduł Liniowy LED LLE G2
153 lm/W

-moduł Liniowy LED LLE G2
153 lm/W

-moduł Liniowy LED LLE G2
153 lm/W

-taśma LED LLE FLEX G1

-taśma LED LLE FLEX G1

*opcja ściemniania
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3000 k/1800 lm/60cm
4000 k/1950 lm/60cm
6000 k/1930 lm/60cm

3000 k/1800 lm/60cm
4000 k/1950 lm/60cm
6000 k/1930 lm/60cm

3000 k/1800 lm/60cm
4000 k/1950 lm/60cm
6000 k/1930 lm/60cm

3000 k/1800 lm/60cm
4000 k/1950 lm/60cm
6000 k/1930 lm/60cm

oprawa: -drewno nat.
    -lakier RAL

oprawa: -drewno nat.
    -lakier RAL

PATH L góra/dół

PATH L office

PATH Z 

DÓŁ

GÓRA

*opcja ściemniania

DÓŁ

GÓRA

*opcja ściemniania

*opcja ściemniania

3000 k/600 lm/100cm
4000 k/600 lm/100cm
6000 k/615 lm/100cm

3000 k/600 lm/100cm
4000 k/600 lm/100cm
6000 k/615 lm/100cm

oprawa: -drewno nat.
    -lakier RAL

rozeta: -aluminium

oprawa: -drewno nat.

    -stal nierdzewna
    -lakier RAL

    -lakier RAL

OPRAWA źródło światła wykończenie



RUŁA jest rodziną opraw od IL wyróżniającą się owalną, pozbawioną ostrych krawędzi 
formą.  Prostym, łagodnym bryłom opraw z rodziny RUŁA dodano charakteru dzięki
wykończeniu wydatnym rantem, otaczającym źródło światła.
W rodzinie RUŁA znajdziemy oprawy o zróżnicowanej wielkości - średnicy oraz wysokości, 
co umożliwia stworzenie  niepowtarzalnych kompozycji oświetleniowych. 
Możliwość wyboru wysokości opraw oraz sposobu montażu bezpośrednio do sufitu lub 
wiszących pozwala na ich zastosowanie zarówno w niskich, jak i w bardzo wysokich 
wnwnętrzach.
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RUŁA
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Oprawa RUŁA 24 jest największą w rodzinie RUŁA. Masywną 
bryłę drewna zawieszono na trzech cienkich stalowych 
linkach. 
Szeroki drewniany rant otacza zagłębione w oprawie źródło 
światła dodając charakteru i eksponując naturalny materiał.

RUŁA 24

22

H: 30cm                                      
24cm                                      
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24

H: 9cm                                      
 24cm                                      

H: 9cm                                      
 24cm                                      

Najcieńsza w rodzinie RUŁA. Mimo zredukowanej do 9 cm wysokości, zachowała 
charakterystyczny, wyrazisty drewniany rant otaczający źródło światła. Forma oprawy 
pozwala na montaż oprawy we wnętrzach o małej wysokości.
RUŁA 24 disk dostępna jest w dwóch wariantach: montowana bezpośrednio do sufitu lub 
wisząca.

RUŁA 24 disk
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H: 18cm                          
 12cm                          

Najmniejsza w rodzinie RUŁA, wyróżnia się maksymalnie uproszczoną, czystą formą walca, 
zawieszoną na przewodzie zasilającym. 
Prosta, geometryczna oprawa po zmulplikowaniu daje maksymalną swobodę w tworzeniu 
indywidualnych kompozycji oświetleniowych. 
RUŁA12 jest oprawą punktową, oświetlającą wyłącznie wybrany przez użytkownika fragment 
wnętrza.

RUŁA 12 
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H: 20cm                          
16cm

Oprawa montowana bezpośrednio do sufitu, utrzymana w charakterystycznej dla 
całej rodziny RUŁA estetyce.
Owalną bryłę wykończono od góry frezem, subtelnie odcinającym  drewnianą 
oprawę od płaszczyzny sufitu.

RUŁA 16 



dąb

aluminium stal nierdzewna kolor RAL

jesion brzoza buk orzech lakier RAL

rodzina RUŁA 
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wykończenie rozety:

wykończenie oprawy:

RUŁA 24 RUŁA 24 disk RUŁA 12 RUŁA 16



rozeta: -aluminium
    -stal nierdzewna
    -lakier RAL

rozeta: -aluminium
    -stal nierdzewna
    -lakier RAL

rozeta: -aluminium
    -stal nierdzewna
    -lakier RAL

RUŁA 24 -moduł okrągły LED CLE G3
157 lm/W

-moduł okrągły LED CLE G3
157 lm/W

-moduł okrągły LED CLE G1
127 lm/W

*opcja ściemniania

-żarówka E27 

-żarówka GU10 

-żarówka GU10 
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3000 k/2000 lm
4000 k/2100 lm

3000 k/2000 lm
4000 k/2100 lm

3000 k/2500 lm
4000 k/2600 lm

3000 k/1500 lm
4000 k/1500 lm
6000 k/1500 lm

3000 k/1000 lm
4000 k/1000 lm
6000 k/1000 lm

3000 k/1000 lm
4000 k/1000 lm
6000 k/1000 lm

oprawa: -drewno nat.
    -lakier RAL

oprawa: -drewno nat.
    -lakier RAL

RUŁA 24 disk

RUŁA 12 

RUŁA 16 

*opcja ściemniania

*opcja ściemniania

oprawa: -drewno nat.
    -lakier RAL

oprawa: -drewno nat.
    -lakier RAL

OPRAWA źródło światła wykończenie



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.
Dzięki zróżnicowaniu opraw wielkością, wysokością, a także sposobem montażu rodzina 
BLOK stanowi doskonałą bazę do stworzenia oryginalnego i funkcjonalnego oświetlenia 
nawet najbardziej wymagających wnętrz.
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BLOK
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Oprawa BLOK 24 to masywny drewniany kubik, zawieszony 
na czterech cienkich stalowych linkach.
Dzięki prostej bryle i zatopionym w niej kwadratowym źródle 
światła cała uwaga skupiona jest na charakterystycznym, 
naturalnym materiale.

34

W, L: 24cm                                      
H: 28cm                                      

BLOK 24
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W, L: 44cm                                      
H: 9cm                                      

W, L: 44cm                                      
H: 9cm                                      

Największa w rodzinie BLOK. Masywna, kubiczna bryła naturalnego drewna wydaje się 
lekka, dzięki zredukowanej do 9 cm wysokości oraz ukrywającemu dodatkowe źródło 
światła frezowi, odcinającemu oprawę od sufitu. Oprawa dostępna jest w dwóch 
wariantach: montowana bezpośrednio do sufitu lub wisząca.

BLOK 44
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W, L: 12cm                          
H: 16cm                          

Najmniejsza w rodzinie BLOK. Maksymalnie uproszczona, czysta, 
kubiczna forma oprawy, czyni ją znakomitym elementem bazowym 
lub uzupełniającym kompozycji i systemów oświetleniowych.
BLOK 12 to wisząca oprawa punktowa, pozwalająca na oświetlenie 
wybranego przez użytkownika fragmentu wnętrza.

BLOK 12 
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W, L: 14cm                          
H: 18cm                          

Oprawa montowana bezpośrednio do sufitu, utrzymana w charakterystycznej dla całej 
rodziny BLOK estetyce.
Kubiczną bryłę wykończono od góry frezem, subtelnie odcinającym  drewnianą oprawę 
od płaszczyzny sufitu.

BLOK 14 



dąb

aluminium stal nierdzewna kolor RAL

jesion brzoza buk orzech lakier RAL

rodzina BLOK
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wykończenie rozety:

wykończenie oprawy:

BLOK 24 BLOK 44 BLOK 12 BLOK 14



rozeta: -aluminium
    -stal nierdzewna
    -lakier RAL

rozeta: -aluminium
    -stal nierdzewna
    -lakier RAL

rozeta: -aluminium
    -stal nierdzewna
    -lakier RAL

BLOK 24

*opcja ściemniania

-żarówka E27 

-żarówka GU10 

-żarówka GU10 
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3000 k/1900 lm
4000 k/2100 lm

3000 k/1500 lm
4000 k/1500 lm
6000 k/1500 lm

3000 k/1000 lm
4000 k/1000 lm
6000 k/1000 lm

3000 k/1000 lm
4000 k/1000 lm
6000 k/1000 lm

oprawa: -drewno nat.
    -lakier RAL

oprawa: -drewno nat.
    -lakier RAL

BLOK 44

BLOK 12 

BLOK 14 

-moduł kwadratowy LED
135 lm/W

*opcja ściemniania

*opcja ściemniania

3000 k/4600 lm
4000 k/5000 lm

-moduł okrągły LED CLE G3
157 lm/W

-moduł okrągły LED CLE G1
125 lm/W

3000 k/2000 lm
4000 k/2100 lm

oprawa: -drewno nat.
    -lakier RAL

oprawa: -drewno nat.
    -lakier RAL

OPRAWA źródło światła wykończenie
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