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Mají půvab, mají styl a často i smysl pro humor. Vybrali jsme pro vás 
stolní, závěsná i stojací svítidla, která stojí za pozornost.    připravila iri novak  

1 Stínidlo Šipka, reunion lights, 
design petr Bakoš, fotokarton, 
55 × 40 cm, harddecore.cz, 390 Kč  
2 Stropní svítidlo candelabra, 
design Klára Šumová, foukané 
sklo, v. 166 cm, Ø 80 cm, preciosa, 

90 203 Kč  3 Stínidlo Glyphs, 
design Babeta ondrová, bavlna 
a drátěná konstrukce, 30 × 25 cm, 
lavmi.cz, 1670 Kč  4 Lampa 
Jeptiška, Napako, design Josef 
hůrka, 50. léta, kov, 13 × 15 × 47 cm, 

Nanovo.cz, cena na vyžádání  
5 Stínidlo Klasic cucumber, 
lampshado, ručně skládané, papír, 
v. 58 cm, Ø 17 cm, Fler.cz, 1165 Kč   
6 Stolní lampa hadovka, 
laboratorní sklo a foukané stínítko, 

v. 52 cm, Ø 26 cm, Kavalier.cz, 
5670 Kč  7 Lampa lightline, design 
lucie Koldová, foukané sklo,  
v. 34 cm, Brokis, 14 995 Kč  8 Stolní 
lampa cocoon, corian, v. 62 cm, 
Ø 30 cm, lucis, 21 635 Kč  

1 Závěsné svítidlo Sininho, korek, 
d. kabelu 190 cm, claro.cz, 2490 Kč  
2 Závěsná lampa Favourite things, 
design chen Karlsson, polypropylen, 
Ø 45 cm, lacorbeille-shop.com, 29 €  
3 Stolní lampa ashoka, design  

ettore Sottsass, lakovaný kov, 
85 × 74 cm, Store.memphis- 
-milano.com, 2433 €  4 Lampa/
stolička, kolekce ikea pS 2014, 
leD, polypropylen, v. 36 cm, 
Ø 34 cm, d. kabelu 184 cm, ikea, 

1490 Kč  5 Stolní lampa cap, 
KaschKasch, design Normann 
copenhagen, design inspirovaný 
kuřetem z animovaného seriálu 
calimero, ocel, v. 50 cm, Ø 28 cm, 
Galleriabuvoli.cz, 9800 Kč  

6 Stolní lampa, madame Stoltz, 
kov a dřevo, maximální v. 110 cm, 
organizér 38 ×19 cm, Ø 34 cm, 
Bellarose.cz, 6814 Kč  7 Stolní 
lampa, pochromovaná ocel, pvc, 
42 × 50 cm, Kare-shop.cz, 8880 Kč 

české posvícení lampy s nápadem

Hra se svĚTlem

Vypadají světově, ale vyrábějí se u nás. Velkou tradici mají v Česku především lampy z křišťálu a ručně foukaného skla, tuzemští 
designéři ale pracují také s kartonem nebo moderními materiály, jako je corian. Z nabídky českých firem si můžete vybrat hravá 
svítidla v pastelových barvách stejně jako minimalistické skvosty v decentních tónech. Klasiku pak hledejte v obchodech s nabídkou 
vintage pokladů. Objevit můžete třeba barevné kovové lampičky z padesátých až sedmdesátých let. 

Dají se do nich schovávat nejrůznější poklady, můžete se na ně pohodlně usadit třeba při večírku nebo kromě své původní funkce 
slouží zároveň jako šikovný stolní organizér. Designéři dokážou přijít s úžasnými nápady, které svítidlům dodávají nečekanou 
přidanou hodnotu. V našem výběru najdete i lampy, které na první pohled vypadají jako originální umělecká díla nebo vám 
připomenou kreslenou pohádku z dětství. Jsou proto nejen zdrojem světla, ale taky zábavy a čistého designového potěšení. 
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64,90 Kč/2,59 €

LEDEN 2016 Více nápadů      Více rad       Více tipů      Více interiérů
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praktické rady pro kaŽdÝ pokoJ, 
vÝběr top lUStrů, lamp i lampiček, 

prozáŘeNá zaHrada

VtIpNě ozDobENá bRčka 
skLáDaCÍ DEkoRaCE
HoDINY V NoVÉ RoLI


