
Ваша усмішка освітлює Ваш день, ми освітлюємо Ваш дім



About us
Гарна оселя варта гідного освітлення — це наше переконання.                     
Компанія Pikart заснована у Львові 2000 року. Основним напрямом ро-
боти є ливарне виготовлення художніх виробів, а впродовж останніх п’я-
ти років ми ще створюємо освітлювальні прилади, елементи декору та 
меблі за проєктами дизайнерів та архітекторів. Починаючи з класичних 
світильників і технологічних експериментів, ми дійшли до концептуаль-
них дизайнерських колекцій. Вони підкреслюють багаторічний досвід 
компанії і виражають наше особливе ставлення до світла. Ми впевнен-
ні, що вироби від Pikart Lights можуть бути не лише функціональними 
предметами побуту, а й здатні стати інструментом вираження ідеї та 
концепції в інтер’єрі, що призначений створити комфортне та затишне 
середовище для людини! Наше стрімке бажання до розвитку з кожним 
днем згуртовує все більше кваліфікованих спеціалістів, які допомагають 
закріпити позицію конкурентноспроможного підприємства на україн-
ському ринку завдяки покращенню технологій і якості виробів. Адже 
кожна деталь, від латунного цоколя до скляного плафона, дбайливо 
створена руками не одного майстра і потребує досвіду та неабиякого 
вміння.

Окрім якісних виробів, ми пропонуємо:

• вигідні умови співпраці та колаборації 

• вільний доступ до 3D моделей 

• модифікації готових виробів

• індивідуальний підхід до кожного клієнта 

• виготовлення виробу за Вашим проектом
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CARI Collection

Колекція Cari – це рафінована розкіш з легким полиском сталінсько-
го ампіру. Ідея серії: відтворити трепетні спогади першого знайом-
ства з архітектурою старих станцій метрополітену та розкішними 
атріумами вокзалів, де присутні нескінченні тунелі, арки, склепіння, 
а високі стелі оздоблені розкішною ліпниною та розписами. Люстри 
в монументальному рішенні - призначені стати доповненням архі-
тектури минулого століття та додати шарму сучасному інтер’єру. 
Завдяки ретроспективній концепції світильники легко інтегруються 
в простір затишного дому, кав’ярні, ресторану, готелю в середзем-
номорському, колоніальному стилях, а також лофт, ампір, кантрі. 
Найкраще серія Cari розкривається в еклектичному стилі, де на 
контрасті можна підсилити цей дух минулого.

by Khrystyna Kovaliuk
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Cari sconce 
арт. 20106 

Серія Cari sconce – це розкіш, досягнута міні-
мальними засобами. Конструкція бра та її мо-
дифікації дозволяють Вам експериментувати у 
просторі. Якщо світильник закріпити направле-
ним плафоном догори, – складеться враження 
невагомої сфери, що відривається від стіни, цей 
спосіб чудово підійде для аркоподібних при-
міщень, коридорів, холів громадських споруд. 
Якщо ж плафон закріпити донизу, скляна куля 
немов би стікатиме зі стіни, що змінює настрій 
силуету, тому цей варіант найкраще підійде для 
спальні, розмістившись обабіч ліжка.

Матеріал: латунь, скло

Колір виробу: золотий

Колір плафону: прозорий, білий

Покриття: лак, патина

Діаметр плафону: 12 см, 20 см

Висота: 66  см

Цоколь: E27, G9

6
6

с
м

12см 1 см8

золотий
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Вишуканий стіл з латуні створений для теплих 
чаювань у компанії найближчих. Ніжка столу 
утворює колону з латунних трубок, що нага-
дує архітектуру періоду сталінського ампіру. 
Такий елемент в інтер’єрі доповнить еклек-
тичний стиль, а в чорному матовому покритті 
стане родзинкою в стриманих скандинавських 
апартаментах. Стіл Cari знайде своє місце і в 
кав’ярні в стилі лофт, адже латунний лоск на 
тлі необроблених бетонних стін набуває осо-
бливого шарму. Також надаємо можливість пі-
дібрати колір і матеріал столу індивідуально.

Матеріал: Латунь, сталь

Покриття: лак, патина, порошкова фарба

Колір: золотий, чорний/золотий, 
білий/золотий, чорний

Діаметр стільниці: 70 см

Висота: 77 см

Діаметр низу: 50 см

7
7

с
м

50см

70смCari Table  
арт. 18194

чорний/золотийзолотий білий/золотий

чорний
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FJ 1 lamp   
арт. 6518

Дуже часто прості та лаконічні речі вражають 
більше, аніж складні. З підвісом FJ1 саме так і 
є: прозора куля у поєднанні з латунними дета-
лями створюють в інтер’єрі вражаючий ефект. 
Такий світильник не навантажує, а створює від-
чуття легкості та невимушеності. Це незамінна 
властивість для простору з масивними мебля-
ми, темними стінами чи фактурними декора-
тивними покриттями. Скло в такому випадку 
не розчиняється на тлі, а надає світлу об’ємного 
відблиску та стильного лоску.

Матеріал: латунь, скло

Колір виробу: золотий

Колір плафону: прозорий, білий

Покриття: лак, патина

Діаметр плафону: 21 см

Цоколь: Е27

Кріплення: планка, 10 см

Ø21см 

12
0с

м
 

золотий
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Golden Eye lamp   
арт. 24533

Підвіс «Золоте око» – це алегорія золотої се-
редини, тобто гармонії. Така ідея недаремно 
втілена у світильнику зі зміщеним центром 
кріплення, адже нам відомо, як часто постає 
питання композиції у просторі, де електрика 
виведена заздалегідь і не зовсім так, як би хоті-
лось. Тому можна сміливо обирати Golden Eye 
в будь-який інтер’єр і на місці обирати, де роз-
містити світло так, щоб було максимально ком-
фортно. Стандартно світильник має 1 м дроту, 
але довжину можна індивідуально скорегувати.

Матеріал: латунь, скло

Колір виробу: золотий

Покриття: лак, патина

Колір плафону: білий

Діаметр плафону: 21 см

Цоколь: Е27

Кріплення: планка, 10 см

золотий
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Cari Duo lamp   
арт. 23708

Зазвичай в інтер’єри обирають люстри та сві-
тильники з непарною кількістю плафонів. Це 
пояснюється тим, що один, три, або п’ять пла-
фонів краще компонувати між собою, а також 
це виглядає гармонійніше у просторі стандарт-
ного планування. Та є нестандартні квартири, 
у яких коридори або кухні більш видовжені, 
а то й взагалі надто вузькі для світильника з 
кількома цоколями. Тоді хорошим рішенням 
буде одинарний підвіс або світильник з двома 
плафонами, розміщеними в одній площині, як 
у Cari Duo lamp.

Матеріал: латунь, скло

Колір виробу: золотий

Колір плафону: прозорий, білий

Покриття: лак, патина

Діаметр плафону: 21 см

Цоколь: 2*Е27

Кріплення: планка, 10 см

4
0

с
м

50см

золотий
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FJ Glass Balls lamp   
арт. 23689

Світильник зі скляним плафоном у формі кулі 
став класикою в сучасному інтер’єрі, отже по-
требує великої кількості варіацій. FJ Glass Balls 
lamp – наше бачення підвісу, який може оздо-
бити будь-який інтер’єр, як улюблена прикра-
са у гардеробі жінки. Декорований латунними 
деталями та скляною кулькою, що наповнена 
повітряними бульбашками. Підвіс додає про-
стору елегантної розкоші, вдало поєднує в со-
бі кольори та текстури. Гармонійно виглядає 
в компанії зі світильниками колекції Bubbles.

Матеріал: латунь, сталь, скло

Колір виробу: золотий, чорний

Колір плафону: прозорий, білий

Покриття: лак, патина, порошкова фарба

Діаметр плафону: 21 см

Цоколь: Е27

Кріплення: планка, 10 см

1
0

0
с
м

21см

золотий чорний
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Матеріал: латунь, скло

Колір виробу: золотий

Колір плафонів: прозорий, білий

Покриття: лак, патина

Ширина: 72 см

Діаметр плафону: 20 см

Цоколь: 3*Е27

Кріплення: планка, 13,5 см

FJ 3 chandelier     
арт. 6165

Люстра FJ 3 співзвучна з ідеєю лампи Cari Duo. Це можливість 
розмістити декоративне освітлення у приміщенні нестандарт-
ного планування, де об’ємному світильнику занадто мало про-
стору. Три кулясті плафони з прозорого та матового скла, зібрані 
в пучок «кульбаб», а декоративні латунні елементи нагадують 
пуп’янки. Люстра буде доречною як у видовженому коридорі, 
так і в кухні над обіднім столом. Також FJ 3 комфортно розмі-
ститься в пристінній зоні над комодом, біля ліжка або ж над 
трюмо.

72см 

65
см

 

золотий
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Cristophe chandelier   
арт. 24544                                                         

Розкішна люстра Christophe – грандіозне за-
вершення колекції Cari. Надихаючись архітек-
турними рішеннями громадських просторів 
минулого століття, дизайнерка провела відбір, 
у якому позбулась практично всього декору, 
притаманного для центрального світильника 
такого масштабу. Залишаючи оголену повітря-
ну конструкцію разом з лаконічними скляни-
ми кулями, глядачу надається більше простору 
для уяви. Призначена для аркоподібних залів і 
просторих віталень, станцій метрополітену та 
ресторанів.

Матеріал: латунь, скло, сталь

Колір виробу: золотий, білий, чорний

Покриття: лак, патина

Висота: 100 см

Діаметр плафонів: 21 см, 10 см

Цоколь: 1*Е27, 8*G9

Кріплення: планка, 10 см

88см

чорнийзолотий білий



CARI рафінована розкіш минулого



24 25

1
0

0
с
м

50см

1
0

0
с
мRain lamp               

арт. 24625                          by Khrystyna Kovaliuk                                                       

Коли весняний дощ проходить за вікном, у до-
мі пахне свіжістю і панує атмосфера затишку. 
Промені сонця пробиваються крізь хмари і лов-
лять останні крапельки, заломлюючи світло, 
яке переливається усіма кольорами веселки. 
Саме таку властивість має кришталь, який у 
світильнику Rain отримав нове дихання, новий 
підхід і нове бачення «бабусиного спадку». По-
єднуючи лофт і класику, ми отримали продукт, 
який здатен додати свіжості та грайливості в 
простір як квартири, так і кав’ярні чи готелю.

Матеріал: сталь, кришталь

Колір: золотий, білий, чорний, чорний/золотий

Покриття: порошкова фарба

Діаметр плафону: 50 см 

Висота: 100 см

Кріплення: планка, 10 см

Цоколь: Е27

золотий чорнийбілий

чорний/золотий
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Umbrella lamp               
арт. 24614                           by Khrystyna Kovaliuk                                                    

Коли дощ стікає по парасольці, немає часу 
розглядати красу крапельок, адже хочеться 
швидше дістатися до сховку. Саме тому була 
створена люстра Umbrella. Вона відтворює цю 
мить у комфортному для нас просторі. Пла-
фон у формі півкулі, декорований огранени-
ми кришталевими краплями, які заломлюють 
світло і мерехтять усіма кольорами веселки. 
Такий світильник доповнить затишну вітальню 
квартири, спальню або ж атмосферну кав’яр-
ню, розмістившись над столиками відвідувачів.

Матеріал: сталь, кришталь

Колір: золотий, білий, чорний, чорний/золотий

Покриття: порошкова фарба

Діаметр плафону: 50 см 

Висота: 100 см

Кріплення: планка, 10 см

Цоколь: Е27

золотий чорнийбілий

чорний/золотий
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Dandelion 
chandelier     арт. 24887                                              

Біонічна форма латунної люстри викликає асо-
ціацію з букетом кульбаб, який зібрали в те-
плий літній день, а на бутонах ще залишився 
відблиск сонця. Така атмосфера здатна запов-
нити весь інтер’єр піднесеним настроєм і якіс-
ним світлом. Люстра вдало завершить обідню 
зону або ж розміститься у спальні над ліжком. 
У варіанті з чорною версією Dandelion виглядає 
більш стримано, що впливає і на стилістику 
середовища. Для цілісного образу радимо по-
єднувати світильник з торшером Cari.

Матеріал: латунь, скло, сталь

Колір: чорний, золотий, білий

Покриття: лак, патина, порошкова фарба

Діаметр плафонів: 13 см 

Висота: 70 см

Кріплення: Планка, 10 см

Цоколь: G9

золотий чорний білий
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Mone sconce     
арт. 19600                 by Khrystyna Kovaliuk

Форма настінного бра Mone – це вигнута ду-
га, яка нагадує півмісяць. Світильник з п’ятьма 
цоколями доповнює серію світильників Solis. 
Яка особливість Mone? Можливість створити 
ілюзію аркоподібного приміщення, розмістив-
ши бра на куті між стелею та стіною, або ж 
створити романтичну атмосферу, розмістивши 
бра над столиком у ресторані. Це ідеальне рі-
шення для закладу, у якому потрібно розван-
тажити простір у центрі, не втрачаючи світла. 
Для кращого ефекту та приємного освітлення 
рекомендуємо обрати лампи розжарювання.

Матеріал: алюміній, латунь, скло

Колір: білий, золотий/білий, 
золотий/чорний, чорний 

Покриття: лак, патина, порошкова фарба

Висота: 50 см

Діаметр плафонів: 10 см

Кількість ламп: 5 шт.

Цоколь: E27, G9

чорнийбілий

чорний/золотийбілий/золотий
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DOME Collection

Від однієї кулі розгорнулась ціла лінійка світильників і меблів, в 
основі яких лежить потужна концепція та символіка духовного 
світла. Здавна домінантою архітектури храму був купол (dome) — 
символ небесної сфери як притулку Бога. Поверхня купола завер-
шується щоглою, шпилем, баштою, що асоціюється з віссю світу 
чи променем. Цей промінь, за традицією, проходить крізь купол 
і освітлює усіх, хто перебуває всередині споруди. Така сила ідеї 
архітекторів давнини надихнула дизайнерку на створення форми, 
що трансформувалась від величного купола до мініатюрної лампи. 
Та, попри сакралізацію колекції, вироби залишаються продуктом 
дизайну і виконують своє першочергове естетичне та функціо-
нальне завдання.

by Khrystyna Kovaliuk
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Dome Solo floor
lamp             арт. 16534

Одинарний торшер Dome – елегантне допов-
нення колекції світильників і меблів. Завдяки 
кольору та матеріалу одна і та ж форма торше-
ру може змінювати свій настрій і стилістичну 
приналежність. До прикладу: торшер з латуні 
чудово впишеться в інтер’єр стилю mid-century; 
стриманий чорний варіант найкраще підійде для 
інтер’єру в стилі модерн і лофт; стильний білий 
підтримає естетику скандинавського. Для Ва-
шої зручності ми пропонуємо кілька розмірів 
скляного плафона.

чорнийбілий

Матеріал: латунь, скло, сталь

Покриття: лак, патина, порошкова фарба

Колір: золотий, чорний/золотий, 
білий/золотий, білий, чорний

Висота: 160 см

Діаметр плафону: 20 см

Цоколь: Е27

чорний/золотийзолотий білий/золотий

1
5

8
с
м

2 см5
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Dome Trio floor 
lamp                арт. 16591

Потрійний торшер Dome Trio продовжує диза-
йнерську лінійку світильників і меблів. На відмі-
ну від одинарного торшеру, Dome Trio має три 
точки світла та менші скляні плафони. Завдяки 
кольору та матеріалу одна і та ж форма світиль-
ника може змінювати свій настрій і стилістичну 
приналежність. До прикладу: торшер з латуні 
чудово впишеться в інтер’єр стилю mid-century; 
стриманий чорний варіант найкраще пасувати-
ме для інтер’єру в стилі модерн і лофт; стиль-
ний білий підтримає естетику скандинавського.

чорний/золотийзолотий білий/золотий

Матеріал: латунь, скло, сталь

Покриття: лак, патина, порошкова фарба

Колір: золотий, чорний/золотий, білий/золотий

Висота: 172 см

Діаметр плафонів: 10 см

Цоколь: 3*G9

Діаметр основи: 30 см 

7
8

с
м

30см

1
4

6
с
м
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с
м
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Dome lamp

Dome lamp

Dome lamp

Dome lamp

25
см
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0с
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Ø10см 

Ø10см 
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0с
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21
см

 

Ø10см 

26
см
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0с
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33

см
 

10
0с

м
 

Ø10см 

Матеріал: латунь, скло, сталь

Покриття: лак, порошкова фарба, 

нікель, патина світла, патина темна 

Довжина дроту: 100 см

Діаметр: 10 см

Висота: 25 см

Цоколь: G9

Матеріал: латунь, скло, сталь

Покриття: лак, порошкова фарба, 

нікель, патина світла, патина темна

Довжина дроту: 100 см

Діаметр: 10 см

Висота: 33 см

Цоколь: G9

Матеріал: латунь, скло, сталь

Покриття: лак, порошкова фарба, 

нікель, патина світла, патина темна

Довжина дроту: 100 см

Діаметр: 10 см

Висота: 21 см

Цоколь: G9

Матеріал: латунь, скло, сталь

Покриття: лак, порошкова фарба, 

нікель, патина світла, патина темна

Довжина дроту: 100 см

Діаметр: 10 см

Висота: 26 см

Цоколь: G9

арт. 4844

арт. 4844

арт. 4844

арт. 4844

32
см

 
10

см
 

10см 
18см 

Dome sconce

Dome sconce

Dome sconce

Dome sconce

25
см

 

18см 

20
см

 
10

см
 

10см 
18см 

24
см

 

18см 

10
см

 

Матеріал: латунь, скло, сталь

Покриття: лак, порошкова фарба, 

нікель, патина світла, патина темна

Цоколь: G9

Діаметр скла: 10 см

Висота: 32 см

Кріплення: планка, діаметр: 10 см

Матеріал: латунь, скло, сталь

Покриття: лак, порошкова фарба, 

нікель, патина світла, патина темна

Цоколь: G9

Діаметр скла: 10 см

Висота: 25 см

Кріплення: планка, діаметр: 10 см

Матеріал: латунь, скло, сталь

Покриття: лак, порошкова фарба, 

нікель, патина світла, патина темна

Цоколь: G9

Діаметр скла: 10 см

Висота: 20 см

Кріплення: планка, діаметр: 10 см

Матеріал: латунь, скло, сталь

Покриття: лак, порошкова фарба, 

нікель, патина світла, патина темна

Цоколь: G9

Діаметр скла: 10 см

Висота: 24 см

Кріплення: планка, діаметр: 10 см

арт. 6233

арт. 6239

арт. 6252

арт. 6257 
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Dome V3 chandelier    
арт. 5255

Компактна люстра, натхненна архітектурою 
давнього християнського храму. Складається 
з трьох символічних «куполів» і плафонів з ма-
тового білого скла, що приємно розсіює тепле 
світло. Світильник призначений для невеликої 
спальні, кухні чи ванни, але чудово розмістить-
ся й над обіднім столом у просторій вітальні 
класичного чи еклектичного стилю, створюю-
чи атмосферу сімейного затишку та комфорту. 
Усі деталі виготовлені з міцної фарбованої сталі 
та латуні, а довжину трубки можна змінити за 
побажанням клієнта.

Матеріал: латунь, скло, сталь

Покриття: лак, порошкова фарба, 
нікель, патина світла, патина темна 

Діаметр: 48  см

Висота: 60  см

Діаметр плафонів: 10  см

Кріплення: планка, 10  см

Цоколь: 3*G9

48см 

60
см

чорний/золотийзолотий білий/золотий

чорний/срібнийсрібний білий/срібний

зелений коричневий
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Матеріал: латунь, скло, сталь

Діаметр: 52 см

Висота: 55 см

Кріплення: планка, 10 см

Покриття: лак, порошкова фарба, нікель, 
патина світла, патина темна 

Діаметр плафонів: 10  см

Цоколь: 6*G9

Dome V6 chandelier               
арт. 5112

Компактна люстра, натхненна архітектурою давнього хрис-
тиянського храму, що складається з шести куполів і скляних 
куль, розташованих на двох рівнях. Таке композиційне рішення 
призначене для невеликої спальні чи кухні, але чудово розмі-
ститься і над обіднім столом у просторій вітальні класичного чи 
еклектичного стилю, створюючи атмосферу сімейного затишку 
та комфорту. Усі деталі виготовлені з міцної фарбованої сталі 
та латуні, а плафони — з матованого білого скла.

55
см

 

Ø52см 

чорний/золотийзолотий білий/золотий

чорний/срібнийсрібний білий/срібний

зелений коричневий
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Stella Dome chandelier    
арт. 6007

«Stella dome» — це нове бачення Вифлеємської 
зірки. Вісім променів, що здавна є символом 
восьмого дня («часу» після часу), символ віч-
ного царювання Месії. Лампа нагадує тради-
ційну гуцульську вишивку, у якій 8-кутна зірка 
є потужним оберегом, символом сонця, жіно-
чого та чоловічого начала. Таке дизайнерське 
рішення збагатить як монохромний, так і полі-
хромний інтер’єр. Горизонтальна конструкція 
дає змогу розмістити її навіть у квартирах з 
дуже низькими стелями, а білі скляні плафони 
приємно розсіюють світло.

Матеріал:  латунь, скло, сталь

Покриття: лак, порошкова фарба, 
нікель, патина світла, патина темна 

Діаметр: 75 см

Діаметр плафонів: 10  см

Висота: 38 см

Цоколь: 8*G9

Кріплення: планка, 10 см

Ø75см 

38
см

 

чорний/золотийзолотий білий/золотий

чорний/срібнийсрібний білий/срібний

зелений коричневий
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Dome pouf    
арт. 5802

Пуфи з колекції Dome продовжують дизайнер-
ську лінійку бра та світильників. Поєднання бла-
городних матеріалів створює цільний образ, вті-
лений у силуеті пісочного годинника. Основа 
для пуфа виготовлена з дерева і покрита мато-
вою чорною фарбою, а м’яка частина обтягнута 
оксамитом. Доповнюють композицію латунні 
обідки на ніжці, які гармонійно поєднуються з 
кольоровими тканинами та додають глянцевого 
теплого акценту.

зелений

білийсірий

помаранчевий

51
см

 

34см 

чорний

Матеріал: дерево, латунь, сталь, 
тканина: оксамит

Колір тканини: білий, сірий, чорний, 
зелений, помаранчевий

Колір основи: білий, чорний 

Покриття: лак, патина порошкова фарба

Діаметр: 34 см

Висота: 51 см
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Матеріал: латунь, скло, сталь

Колір: золотий, білий/золотий, чорний/
золотий, срібний, білий/срібний, чорний/
срібний, зелений, коричневий

Покриття: лак, патина, порошкова фарба

Діаметр: 75 см

Висота: 47 см

Цоколь: 8*G9

Потужність: 8*60W

Stella H Dome 
chandelier                арт. 5990

«Stella dome H» — Люстра як символ розкритої зірки, що почала 
свій рух. Незначна відмінність від Stella dome значно змінює ком-
позицію у просторі. Її елементи розташовані у двох площинах 
і це додає легкості конструкції, але не змінює початкової ідеї. 
Дивлячись знизу вгору, ви побачите ту ж восьмипроменеву зірку. 
Усі деталі виготовлені зі сталі та латуні, а плафони з матованого 
білого скла. Це гарантує якість виробу та приємне розсіяне світло.

чорний/золотийзолотий білий/золотий

чорний/срібнийсрібний білий/срібний

зелений коричневий
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Pouf little Dome   
арт. 5834 

Пуфи з колекції Dome продовжують дизайнер-
ську лінійку підвісів, бра та світильників. Основа 
для пуфа виготовлена з дерева і покрита мато-
вою чорною фарбою, а м’яка частина обтягнута 
оксамитом, що мерехтить від зміни освітлення. 
Латунні ніжки, декоровані дерев’яними деталя-
ми, натхненні архітектурними рішеннями ста-
родавніх колон і трансформовані у сучасному 
баченні дизайнерки. Таке естетичне рішення 
стане практичною окрасою Вашого інер’єру.

Матеріал: дерево, латунь, сталь,  

тканина: оксамит

Покриття: лак, патина, порошкова фарба

Колір: гранатовий, зелений, білий, 

помаранчевий, сірий

Діаметр: 34 см

Висота: 51 см

5
2

с
м

34смзелений

білийсірий

помаранчевий

чорний



колекція створена з душеюDOME
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Люстра з концептуальним наповненням стане 
чудовим завершенням інтер’єру дому, адже де-
коративні кола відображають філософію ціліс-
ності, де головні утворюють форму трилисника, 
символізуючи «сім’ю»,  другорядні – перетина-
ються в горизонтальних площинах, символі-
зуючи друзів і знайомих. Та навіть не знаючи 
первинної ідеї дизайну, світильник буде при-
вертати увагу своїм неординарним силуетом, 
допоможе розставити акценти в інтер’єрі стилів 
хай-тек, лофт, сучасна класика та контемпорарі.

Матеріал: сталь, скло

Покриття: порошкова фарба

Колір: чорний

Діаметр: 81 см

Висота: 50 см

Кількість ламп: 6 шт

Цоколь: Е14

8
6

с
м

63см

чорний

Circles chandelier     
арт. 21418                                                      by Igor Chuba
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5
с
м

0

81см

Castle chandelier    
арт. 18126                                                 by Igor Chuba

Люстра з історією та присмаком Середньовіччя 
створить особливу замкову атмосферу в про-
сторому приміщенні. Металева основа світиль-
ника у формі кулі виконує роль канделябра, що 
тримає на собі 6 лампочок-свічок – це додає 
особливого шарму усій конструкції. Концепція 
світильника не заважає поєднанню його з су-
часним інтер’єром, а навпаки – стає родзинкою 
на контрасті з модерними меблями, яскравими 
принтами шпалер, що не є характерними для 
лицарських часів. Також чудово доповнить про-
стір у стилі лофт.

Матеріал: сталь

Покриття: порошкова фарба

Висота: 50 см

Діаметр: 81 см

Довжина дроту: 100 см

Кріплення: на гак

Цоколь: E14

чорний
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Circus 8 chandelier    
арт. 24550                                                    by Andriy Chuba                                          

Стильна люстра, що складається з 8 світлових 
кілець, завершує серію Circus, що представле-
на у повному складі на сайті Pikart Lights. Уся 
колекція побудована на одному сегменті, який 
по-різному укомплектований. Circus 8 утво-
рює геометричну композицію, у якій лінії латун-
них трубок доповнюють прямокутний тримач 
лампочки та кільце зі світлом, які розташовані 
по колу. Така форма світильника одразу нала-
штовує на розміщення у центральній частині 
інтер’єру вітальні, спальні або ж кухні-студіо.

Матеріал: латунь, сталь

Колір: золотий, чорний, білий

Покриття: лак, патина, порошкова фарба

Висота: 90 см

Діаметр: 100 см

Кількість ламп: 8 шт

Кріплення: Планка, 10 см

золотий чорний білий
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30см

6
8

с
м

Hilary lamp               
арт. 23650                                                         

Стильний лаконічний світильник, що поєднує 
у собі естетичність і функціональність. Ство-
рений спеціально для поціновувачів сучасних 
модних трендів, формує промені спрямовано-
го світла, творить разом з іншими елементами 
декору довершений модерний дизайн, напов-
нює інтер’єр легкістю та невагомістю. Може 
застосовуватись як джерело освітлення для 
створення багатоточкових світлових акцентів 
у зоні кухні, вітальні чи коридору, створення 
затишних світлових ефектів у кабінеті чи офісі, 
ресторані чи готелі.

Матеріал: латунь, сталь

Колір: білий, білий/золотий, золотий, 
чорний/золотий, чорний, коричневий

Покриття: лак, патина, порошкова фарба

Висота: 100 см

Діаметр плафону: 6 см

Довжина дроту: 100 см

Цоколь: G9

чорний/золотий

золотий білий/золотий

чорний коричневий

білий



62 63

Мінімалістичний вертикальний підвіс допов-
нює стриману серію світильників і бра Tube. На 
відміну від решти колекції, світильник декоро-
ваний скляною кулькою, що виконана вручну 
з гутного скла. Така деталь додає легкості та 
краплю урочистості завдяки повітряним буль-
башкам, які мерехтять на світлі. Найкраще 
підвіс розташується в спальні як приліжкове 
освітлення або у ванній кімнаті. Як стилістичне 
доповнення в інтер’єр пропонуємо обрати еле-
гантний торшер і настільну лампу з серії Simple.

Матеріал: латунь, скло, сталь

Покриття: лак, патина, порошкова фарба

Колір: золотий, чорний/золотий, чорний

Довжина дроту: 100 см 

Діаметр плафону: 6 см

Цоколь: GU10

Кріплення: планка,  10 см

1
0

0
с
м

6см

2
8

с
м

Blume lamp     
арт. 23694

чорний/золотийзолотий чорний
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Прості геометричні форми, легкість конструкції, 
ненав’язливість – ось дещо з переваг підвісу 
«Tube». Він може застосовуватись у будь-якому 
приміщенні як додаткове джерело освітлення 
і створення інтимної атмосфери у приліжковій 
зоні спальні, створення світлових акцентів у 
вітальні чи кабінеті, освітлення коридору, фор-
мування лаундж-зони в офісі чи готелі. Підвіс 
представлений у класичних кольорах покриття 
та комбінації з латунним пояском. Такий еле-
гантний акцент додає свіжості світильнику.

Матеріал: латунь, сталь

Покриття: лак, патина, порошкова фарба

Колір: білий, білий/золотий, золотий, 

чорний/золотий, чорний

Діаметр плафону: 6 см

Довжина дроту: 100 см 

Висота: 50 см

1
0

0
с
м

6см

4
8

с
м

Tube lamp     
арт. 23618

чорний/золотий

золотий білий/золотий

чорний

білий/золотий
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Елегантна люстра GL Tubes вишукана та стри-
мана водночас. Поєднує у собі чіткі лінії та не-
нав’язливість. Плафон світильника сформова-
ний з багатьох скляних пустотілих трубок, які 
заломлюють світло та створюють ефект ме-
рехтіння. Латунний каркас і цоколі всередині 
відбиваються теплим полиском у склі, розми-
ваючи гострі лінії. Така властивість допоможе 
інтегруватись у будь-який простір, адже люстра 
поглинає кольори навколо себе. Для гармо-
нійного доповнення інтер’єру радимо обрати 
бра GL Tubes.

Матеріал: латунь, скло

Покриття: лак, патина, нікель

Колір: золотий, срібний

Діаметр: 30 см

Висота: 60 см

Кріплення: на гак

Цоколь: 3*Е14

GL Tubes chandelier     
арт. 23528                                                

золотий срібний
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GU mirror     
арт. 16312

Дзеркало GU – фаворит дизайнерів інтер’єру. 
Воно здобуло загальну любов не даремно! 
Адже усі характеристики виробу зійшлись в 
ідеальну комбінацію. Видовжена прямокутна 
форма з заокругленими кутами та оптималь-
ний розмір підійдуть як у ванну кімнату, так і в 
коридор чи гардеробну. Тонкий обідок з лату-
ні вносить стильного лоску простору, у якому 
домінують приглушені земляні кольори, білий 
варіант доповнить витриманий мінімалізм в 
інтер’єрі, а класичний чорний – універсальне 
рішення для кожного.

Матеріал: алюміній, дзеркало, сталь

Колір: білий, золотий, чорний 

Покриття: порошкова фарба

Висота: 150 см

Ширина: 50 см

Висота обідка: 5 см

чорнийбілий золотий
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ARCH Collection

Колекція ARCH народжена у результаті зіткнення архітектурних 
мотивів старої Італії та сонячного літнього ранку. Плавні форми 
мостів у формі дуги, аркоподібні вікна та ворота, внутрішні 
склепіння храмів, оздоблені золотом, вітражами та фресками 
відомих майстрів не можуть залишити байдужим глядача. Тому 
під враженням від величної та водночас легкої архітектури була 
створена серія світильників та бра, яка покликана дарувати 
піднесений настрій і допомогти створити особливу атмосферу 
в домі.

by Khrystyna Kovaliuk
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ARCH sconce   
арт. 9302

Колекція настінних світильників ARCH розпо-
відає про арки, архітектуру та тепло. Плавні 
форми золотистої основи, яскраве забарвлення 
плафонів і скляні кулі разом створюють лег-
кий настрій літнього ранку у Вероні. Актуальні 
кольори покриття – ніжний рожевий, живий 
кораловий та освіжаюча м’ята у поєднанні з 
блиском латуні допоможуть створити особли-
вий мікроклімат в інтер’єрі монохромної гами. 
Одинарне бра найкраще розміститься у  спаль-
ні біля ліжка або доповнить латунну фурнітуру 
у ванній кімнаті чи коридорі.

Матеріал: латунь, скло, сталь

Покриття: лак, патина, порошкова фарба

Колір: золотий, золотий/кораловий, 

золотий/рожевий, золотий/блакитно-

зелений, золотий/чорний

Діаметр плафону: 13 см

Висота: 60 см

Цоколь: E27

29см

60
см

22см

60
см

чорний/
золотий

золотий/
кораловий

золотий/
рожевий

золотий/
бірюзовий

золотий
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29см

60
см

22см

60
см

ARCH sconce   
арт. 9302

Колекція настінних світильників ARCH розпо-
відає про арки, архітектуру та тепло. Плавні 
форми золотистої основи, яскраве забарвлення 
плафонів та скляні кулі разом створюють лег-
кий настрій літнього ранку у Вероні. Актуальні 
кольори покриття – ніжний рожевий, живий 
кораловий та освіжаюча м’ята у поєднанні з 
блиском латуні допоможуть створити особли-
вий мікроклімат в інтер’єрі монохромної гами. 
Подвійне бра найкраще розміститься біля зруч-
ного крісла у відпочинковій зоні або доповнить 
латунну фурнітуру у ванній кімнаті.

Матеріал: латунь, скло, сталь

Колір: золотий, золотий/кораловий, 

золотий/рожевий, золотий/блакитно-

зелений, золотий/чорний

Діаметр плафону: 13 см

Висота: 60 см 

Покриття: лак, патина, порошкова фарба

Цоколь: 2*E27

чорний/
золотий

золотий/
кораловий

золотий/
рожевий

золотий/
бірюзовий

золотий
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ARCH 1U lamp  
арт. 13169

Підвіс з серії ARCH у трьох стандартних роз-
мірах чудово виглядає як у комплекті, так і ко-
жен зокрема. До прикладу: у спальні його варто 
розмістити по обидва боки ліжка, а над обі-
днім столом найкраще виглядатиме комплект 
з трьох світильників. Сміливо поєднуйте підвіс 
з мозаїчною плиткою або зістареними стінами, 
хутряними елементами та живими рослина-
ми в інтер’єрах середземноморського стилю чи 
ф’южн. Для довершеного образу пропонуємо 
обрати центральну люстру ARCH 7U.

Матеріал: латунь, сталь

Покриття: лак, патина, порошкова фарба

Колір: золотий, золотий/кораловий, 
золотий/рожевий, золотий/блакитно-
зелений, золотий/чорний

Діаметр: 22 см

Висота: 70 см, 80 см, 100 см

Цоколь: E27

22см

10
0-

70
см

чорний/
золотий

золотий/
кораловий

золотий/
рожевий

золотий/
бірюзовий

золотий
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ARCH 3U chandelier   
арт. 12443

Люстра ARCH на 3 плафони в актуальних ко-
льорах покриття: ніжний рожевий, живий кора-
ловий та освіжаюча м’ята – у поєднанні з латун-
ню допоможе розставити акценти в інтер’єрі 
та створити особливу атмосферу. Світильник 
пристосується до висоти стелі завдяки мож-
ливості регулювати довжину шнура. Найкра-
ще розміститься на кухні, у спальні чи вітальні 
як у стриманому скандинавському стилі, так і 
в яскравому авангардному. Чудово виглядає в 
поєднанні з тканим текстилем, оксамитом, де-
ревом і східними орнаментами.

Матеріал: латунь, сталь

Колір: золотий, золотий/кораловий, 

золотий/рожевий, золотий/блакитно-

зелений, золотий/чорний

Покриття: лак, патина, порошкова фарба

Діаметр плафону: 13 см

Висота: 73 см

Цоколь: 3*E27

73
см

48см

чорний/
золотий

золотий/
кораловий

золотий/
рожевий

золотий/
бірюзовий

золотий
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ARCH 5U chandelier   
арт. 23665

Невимушеність люстри ARCH 5U  на п’ять пла-
фонів створить легку атмосферу в гостьовій 
кімнаті, ресторані, спальні, а завдяки кольору 
ще й додасть певного настрою. Для дитячої 
кімнати підійде рожевий і м’ятний, а скляний 
декор у цьому випадку буде нагадувати водно-
час щось іграшкове, казкове та морське. Що не 
скажеш про розкішну латунну версію або кла-
сичну чорну. У такій комбінації скляні кульки 
додаватимуть інтер’єру елегантності коштов-
ного намиста, яке стане родзинкою вдалого 
образу.

Матеріал: латунь, сталь

Колір: золотий, золотий/кораловий, 

золотий/рожевий, золотий/блакитно-

зелений, золотий/чорний

Покриття: лак, патина, порошкова фарба

Діаметр плафону: 13 см

Висота: 73 см

Цоколь: 5*E27

2 см0

7
2

с
м

5
9

с
м

чорний/
золотий

золотий/
кораловий

золотий/
рожевий

золотий/
бірюзовий

золотий
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ARCH 7U 
chandelier     арт. 12894

Люстра ARCH 7U – це габаритна та водночас 
легка люстра на 7 плафонів в актуальних ко-
льорах покриття: ніжний рожевий, живий ко-
раловий, освіжаюча м’ята та класичний чорний 

– у поєднанні з латунню та скляними кульками 
утворюють граційну композицію, яка довер-
шить стильний інтер’єр просторої вітальні чи 
ресторану. Її конструкція дає змогу регулюва-
ти довжину шнура та обертати кожен сегмент 
так, як того потребує простір. Чудово виглядає 
в поєднанні з тканим текстилем, оксамитом, 
деревом і східними орнаментами.

Матеріал: латунь, сталь

Покриття: лак, патина, порошкова фарба

Колір: золотий, золотий/кораловий, 

золотий/рожевий, золотий/блакитно-

зелений, золотий/чорний

Діаметр: 67 см

Висота: 72 см 

Цоколь: 7*E27

72
см

125см

67
смчорний/

золотий
золотий/
кораловий

золотий/
рожевий

золотий/
бірюзовий

золотий



колекція з настроєм літнього ранку у Вероні
ARCH
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Iris chandelier               
арт. 24881                                                         

Повітряна люстра Iris – представниця мінімаліс-
тичного дизайну, у якому цінується найважли-
віше – світло і невагомість. Тонкі лінії та непо-
мітні кріплення забезпечать легку атмосферу в 
інтер’єрі дому, у якому хочеться відпочити від 
важких буднів і налаштуватися на новий день. 
Світильник вдало розміститься над острівцем 
на кухні, у спальні, коридорі та вітальні, а та-
кож може бути елегантним акцентом у зоні 
ресепшн: готелю, офісу або ж салону краси. 
Чудовим доповненням Iris стануть бра Dome.

Матеріал: латунь, скло, сталь

Колір: чорний, золотий

Покриття: лак, патина, порошкова фарба

Діаметр плафонів: 12 см 

Довжина: 135 см

Кріплення: планка, 10 см

Цоколь: 3*G9

золотий чорний
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Tris chandelier               
арт. 23716                                                         

Окрасою і родзинкою стриманого модерного 
інтер’єру стане лампа Tris, що поєднує у собі 
строгий дизайн, просту геометрію, лаконічність 
і досконале виконання. Сферичні плафони м’яко 
розсіюють світло, легкий каркас ненав’язливо 
впорядковує простір.
Світильник можна використовувати у всіх без 
виключення приміщеннях – спальня, коридор, 
робочий кабінет чи кухня. Ця лампа може ста-
ти елегантним акцентом готельного номера 
або ж внести м’яку нотку у стриманий офіс-
ний дизайн.

Матеріал: латунь, скло

Колір: чорний, золотий

Покриття: лак, патина, порошкова фарба

Діаметр плафону: 12 см 

Довжина дроту: 100 см

Кріплення: планка, 1 м

Цоколь: 3*G9

золотий чорний
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Zoe chandelier   
арт. 23714

Zoe – ексцентрична та водночас збалансована 
люстра, яка додасть ритму в інтер’єр, а також 
живої енергії непередбачуваності. Її конструк-
ція дає змогу регулювати нахил обох горизон-
тальних трубок, які тримають плафони, що є 
позитивною якістю для тих, хто любить зміни. 
А також вона легко поєднується у просторі з 
такими світильниками Pikart Lights: бра Dome, 
торшер Pearl, одинарні підвіси Bono та Blume. 
Найкраще Zoe розміститься у центральній ча-
стині вітальні, а також над столиком у кухні.

Матеріал: латунь, скло

Колір: золотий, чорний

Покриття: лак, патина, порошкова фарба

Висота: 90 см

Діаметр плафону: 10 см

Ширина: 100 см

Цоколь: 4*E27

золотий чорний
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60смElectrum floor 
lamp       
арт. 23564               by Yurii Chuba & Khrystyna Kovaliuk                                                         

Габаритний торшер, натхнений естетикою по-
вітряних ліній електропостачання, які протягу-
ються на довгі кілометри у полі, уздовж доріг і 
формують цілі міста електричних станцій. Та-
кому світильнику належить бути в товаристві 
зручного шкіряного крісла та келиха витрима-
ного віскі в просторому інтер’єрі стилю лофт, 
де його доповнюватимуть оголені бетонні стіни 
та металеві конструкції. Для довершення про-
стору радимо обрати люстру Grid, настінне бра 
VSimple та підвіс Loft.

Матеріал: сталь

Колір: білий, чорний

Покриття: порошкова фарба

Висота: 172 см

Діаметр плафону: 67 см

Цоколь: Е27

Кількість ламп: 6 шт

чорнийбілий
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SPOT Collection

Стелеві споти — незамінний елемент інтер’єрного та світлового 
дизайну. Лише з їхньою допомогою можна досягнути кардинально 
іншого ефекту в будь-якому просторі. Підсвітити точково стіну чи 
робочий простір на кухні, розмістити в коридорі чи в гардеробній 
або ж створити ілюзію більшого простору в компактній квартирі 
— це все під силу маленьким точковим світильникам. Доповнюйте 
ними центральну декоративну люстру або вибудуйте усю компо-
зицію світла.
Ми пропонуємо широкий спектр попарно скомбінованих та одинар-
них світильників, які зручно розмістити вздовж стіни, по закутках 
чи розсіяти по всій площі стелі. Обирайте колір, комбінацію та 
експериментуйте!

by Andriy Chuba
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Люстра 4Spots   
арт. 24275 

Стельова люстра – це вдале рішення для при-
міщень з низькими стелями. Адже вона мак-
симально функціональна та розміщує одразу 
чотири світильники на одній планці. Поворот-
ні механізми дозволяють направити світло у 
потрібну зону та закріпити його в зручному 
положенні. Така властивість допомагатиме на 
кухні та в коридорі як просторої, так і неве-
ликої квартири. А завдяки стриманому дизай-
ну люстру 4Spots легко комбінувати з іншими 
світильниками.

Матеріал: латунь, сталь

Колір: білий/золотий, чорний/золотий

Діаметр плафону: 7 см

Висота: 20 см 

Ширина: 100 см

Покриття: лак, патина, порошкова фарба

Цоколь: 4*GU 10

чорний/золотийбілий/золотий
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BP4  

BP1  

BP2 

BP3 

Матеріал: алюміній, сталь

Покриття: порошкова фарба

Колір: чорний, білий

Висота: 10  см

Діаметр: 6 см

Цоколь: GU10

Матеріал: алюміній, сталь

Покриття: порошкова фарба

Колір: чорний, білий

Висота: 10  см

Діаметр: 2*6 см

Цоколь: 2*GU10

Матеріал: алюміній, сталь

Покриття: порошкова фарба

Колір: чорний, білий

Висота: 10  см

Діаметр: 3*6 см

Цоколь: 3*GU10

Матеріал: алюміній, сталь

Покриття: порошкова фарба

Колір: чорний, білий

Висота: 10  см

Діаметр: 4*6 см

Цоколь: 4*GU10

6,5см

10
см

10
см

13см

10
см

195см

10
см

260см

арт. 5430

арт. 5867

арт. 5872

арт. 5878

BP cor  

PM-V cor 

PM-W cor 

Матеріал: алюміній, латунь, сталь

Покриття: порошкова фарба

Колір: золотий, кораловий

Висота: 10  см

Діаметр: 3*6 см

Цоколь: 3*GU10

Матеріал: алюміній, сталь

Покриття: порошкова фарба

Колір: чорний, білий

Висота: 10  см

Діаметр: 3*6 см

Цоколь: 3*GU10

LP   

8с
м

 

Ø6см 

Матеріал: латунь

Покриття: темна, світла, 
зелена патини

Колір: золотий, коричневий,  
зелений

Висота: 8 см

Діаметр: 6 см

Цоколь: GU10

Матеріал: алюміній, латунь, сталь

Покриття: порошкова фарба

Колір: золотий, кораловий

Висота: 10  см

Діаметр: 3*6 см

Цоколь: 3*GU10

10
см

13 см

13
см

13 см

10
см

13см

10
см

13 см

арт. 5736

арт. 5893

арт. 6345

арт. 6345
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PM1-V

PM1-W

PM2-V

PM2-W

Матеріал: алюміній, латунь, сталь

Покриття: порошкова фарба

Колір: золотий/кораловий

Висота: 10  см

Діаметр: 6 см

Цоколь: GU10

Потужність: 60W

Матеріал: алюміній, латунь, сталь

Покриття: порошкова фарба

Колір: золотий/кораловий

Висота: 10  см

Діаметр: 6 см

Цоколь: GU10

Потужність: 60W

Матеріал: алюміній, латунь, сталь

Покриття: порошкова фарба

Колір: золотий/кораловий

Висота: 10  см

Діаметр: 2*6 см

Цоколь 2*GU10

Потужність 2*60W

Матеріал: алюміній, латунь, сталь

Покриття: порошкова фарба

Колір: золотий/кораловий

Висота: 10  см

Діаметр: 2*6 см

Цоколь 2*GU10

Потужність 2*60W

6,5см

10
см

6,5см

10
см

10
см

13см

10
см

13 см

арт. 6361-1

арт. 6361-2

арт. 6349-1

арт. 6349-2

PM3-V

PM3-W

PM4-V

PM4-W

Матеріал: алюміній, латунь, сталь

Покриття: порошкова фарба

Колір: золотий/кораловий

Висота: 10 см

Діаметр: 3*6 см

Цоколь 3*GU10

Потужність 3*60W

Матеріал: алюміній, латунь, сталь

Покриття: порошкова фарба

Колір: золотий/кораловий

Висота: 10  см

Діаметр: 3*6 см

Цоколь 3*GU10

Потужність 3*60W

Матеріал: алюміній, латунь, сталь

Покриття: порошкова фарба

Колір: золотий/кораловий

Висота: 10  см

Діаметр: 4*6 см

Цоколь 4*GU10

Потужність 4*60W

Матеріал: алюміній, латунь, сталь

Покриття: порошкова фарба

Колір: золотий/кораловий

Висота: 10  см

Діаметр: 4*6 см

Цоколь 4*GU10

Потужність 4*60W

10
см

260см

10
см

260см

10
см

195см

10
см

195см

арт. 6353-1

арт. 6353-2

арт. 6357-1

арт. 6357-2
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10см

20см

30см

40см

6см

SQ spot   
арт. 24140, 24143, 24148, 24152 

Незамінний елемент організації простору – це 
точкові світильники. З ними легко вибудувати 
правильний світловий баланс у домі, а завдяки 
продуманому дизайну ще й створити стильний 
інтер’єр. Квадратні споти SQ – чудова альтер-
натива круглим! Чіткість і лаконічність саме те, 
що потрібно сучасному будинку стилю лофт , 
ф’южн, мінімалізм. Можна створити згруповану 
композицію зі спотів різних довжин і замінити 
нею центральну люстру або розмістити пооди-
ноко світильники по всій площі стелі.

Матеріал: сталь

Колір: білий, чорний

Ширина плафону: 6 см

Висота: 40 см, 30 см, 20 см, 10 см 

Покриття: порошкова фарба

Цоколь: GU 10

Потужність: 60W

чорнийбілий
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Матеріал: алюміній, латунь

Колір: білий, золотий/білий,    
золотий/чорний, чорний

Діаметр плафону: 6 см

Висота: 20 см 

Покриття: лак, патина, порошкова фарба

Цоколь: GU 10

Кріплення: планка 10 см

Латунний підвіс направленого світла – стильний помічник і при-
краса у домі. Мініатюрний і водночас дуже практичний завдяки 
фіксаторам, що регулюють нахил цоколя. Він альтернатива для 
настінних  бра у ванній кімнаті і кухні. Ідеально розміститься 
обабіч ліжка та буде виконувати функцію настільної лампи, що 
надзвичайно зручно для читання. Hanging spot VSimple – чудо-
ве доповнення до центральних люстр: Sia V8 та Loft, а також до 
торшера Simple.

чорний/золотийзолотий білий/золотий

Hanging spot  VSimple    
арт. 24853 

чорний
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BPB spot   
арт. 24569 

Колекція точкових світильників BPB від Pikart 
lights розроблена таким чином, щоб була мож-
ливість коригування кількості світла в кожній 
конкретній точці. Розбірна конструкція стельо-
вого світильника BPB дає можливість швидкої 
заміни лампочки. Трубка закручується на різьбу 
до стельового кріплення і може легко зніма-
тись і монтуватись, що дає швидкий доступ 
до лампи GU 10, що під’єднана до керамічно-
го патрона.
На індивідуальне замовлення можливе вико-
нання світильників в інших кольорових гамах.

Матеріал: сталь, алюміній

Колір: білий, чорний, золотий/білий, чорний/білий

Діаметр плафону: 9 см

Висота: 11 см 

Покриття: порошкова фарба

Цоколь: GU 10

Кріплення: планка, 9 см

чорний

білий чорний/золотийбілий/золотий



SPOT незамінний елемент інтер’єру
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2 см2

Aqua lamp     
арт. 23085                by Igor Chuba

Aqua – чиста та іскриста, мов сльоза, кришта-
лево-прозора сфера, наче підводна повітряна 
бульбашка, у яку ідеально вписано вишуканий 
канделябр у золотому чи срібному обрамленні. 
Люстра «Aqua» може стати окрасою просторо-
го холу, атріуму, фойє, наповнити невагомим 
світлом вітальню, спальню, кабінет чи кухню, 
створити ефектне враження у гостей ресто-
рану чи готелю. Чудово впишеться в інтер’єр 
класичного та вінтажного стилю. Вдало поєд-
нується з антикварними дерев’яними меблями 
та латунним декором.

Матеріал: латунь, скло

Покриття: лак, патина, нікель

Висота: 50 см

Діаметр: 22 см

Довжина дроту: 100 см

Кріплення: на гак

Цоколь: 4*E14

золотий срібний
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Оригінальна скляна люстра з цоколями, які на-
гадують канделябр, неодмінно стане вишука-
ною родзинкою в інтер’єрі. Ребриста поверх-
ня плафона розсіює світло, створюючи ефект 
мерехтіння, а латунний декор у формі кільця 
завершує силует виробу, додаючи йому ціка-
вого акценту. Такий декоративний елемент 
зустрічається і у світильнику Aqua, який вда-
ло доповнить образ Facet у просторі. Найкра-
ще люстра розміститься у вітальні або кухні в 
скандинавському та грецькому стилі, а також 
сучасної класики.

Матеріал: латунь, скло

Покриття: лак, патина, нікель

Колір: золотий, срібний

Діаметр: 25 см

Висота скла: 50 см

Висота: 92 см

Цоколь: 4*E14

9
2

с
м

9
2

с
м

22см22см

Facet chandelier     
арт. 22323                                                by Igor Chuba

золотий срібний
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Brass rack     
арт. 21604                                           by Andriy Asanov

Латунний стелаж від початку проєктувався для 
ресторану в зону барної стійки, тому полиці 
ідеального розміру для зберігання винних пля-
шок. Та ми не хотіли обмежуватись лише од-
ним призначенням і габаритом і вирішили, що 
цей виріб буде виготовлятися індивідуально 
для кожного у тих розмірах, які найкраще підій-
дуть в інтер’єр. А завдяки лаконічним формам 
і благородному кольору металу стелаж може 
стати стильним і функціональним предметом 
побуту як квартири, так і ресторану чи твор-
чої студії.

Матеріал: латунь

Колір: золотий 

Покриття: лак, патина

Висота: 2,32 м

Ширина: 91 см

Глибина: 30  см

Висота полиць: 45  см

золотий
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Легка та візуально невагома люстра, схожа до 
графічного начерку художника конструктивіста, 
який створив врівноважену композицію, де гар-
монійно витриманий баланс ліній, плям і кольо-
ру. Латунні цоколі направляють світло вгору та 
вниз, а сталева трубка покрита порошковою 
фарбою з глибоким матовим ефектом. Чіткі лінії 
світильника допоможуть впорядкувати мініма-
лістичний інтер’єр і розставити акценти. Щоб 
не перевантажувати простір, рекомендуємо 
доповнити Constructio L точковим стельовим 
освітленням.

Матеріал: латунь, сталь

Колір: білий/золотий, чорний/золотий

Покриття: лак, патина, порошкова фарба

Висота: 110 см

Діаметр плафону: 6 см

Ширина: 140 см

Цоколь: 3*GU10

Constructio L 
chandelier     арт. 24253

чорний/золотийбілий/золотий
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Bubbles 2 lamp               
арт. 24910                                                         

Делікатний підвіс складається з двох плафонів 
і центральної декоративної кульки, виконаної 
вручну з гутного скла, яке наповнене повітря-
ними бульбашками, що виблискують на світлі. 
У латунному виконанні він довершить світлий 
затишний інтер’єр ванної кімнати та спальні, а у 
стриманому чорному та білому варіанті знайде 
своє місце у сучасному офісі або ж кабінеті. Сві-
тильник Bubbles 2 доповнює одинарний підвіс 
FJ Glass Balls, з яким утворює гармонійний дует, 
який можна розмістити у вітальні.

Матеріал: латунь, скло, сталь

Колір: білий, чорний, золотий

Покриття: лак, патина, порошкова фарба

Діаметр плафону: 12 см 

Висота: 60 см

Кріплення: планка, 10 см

Цоколь: 2*G9

золотий чорнийбілий
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Bubbles lamp               
арт. 24905, 25239                                                         

Елегантні підвіси Bubbles схожі на сережки з 
перлинами, які можуть змінити буденний образ 
на святковий. Вони чудово виглядають як поо-
диноко в інтер’єрі, так і згруповані в компози-
цію, що може замінити центральну люстру. Ма-
тові білі плафони та вертикальна конструкція 
доповнить приліжкову зону в спальні, а м’яке 
розсіяне світло створить потрібний затишок. 
Для зручності комбінування та розташовуван-
ня порівнево світильники кріпляться на мета-
левому тросі, який за бажанням клієнта може 
регулюватися.

Матеріал: латунь, скло, сталь

Колір: чорний, золотий

Покриття: лак, патина, порошкова фарба

Діаметр плафону: 15 см, 25 см 

Висота: 100 см

Кріплення: планка, 10 см

Цоколь: 4*G9

золотий чорний

2523924905
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ARO Collection

Колекція світильників, підвісів і бра покликана доповнювати ін-
тер’єр, не перевантажуючи його. Лише підкреслювати найважливі-
ше. М’яке освітлення скляного матового плафона створює враження 
сяючої перлини, обрамленої в золотий перстень. Такий елемент в 
інтер’єрі буде сприйматись не лише функціональним предметом 
облаштування середовища, а ще й декоративним оздобленням.
Ми намагались створити якомога більше варіантів кольору та ком-
бінацій покриття, для зручності дизайнерів інтер’єрів. У цій колекції 
Ви зможете побачити вироби з чистої латуні, нікельовані та покриті 
зеленою патиною. А також класичний чорний і білий з невеличким 
металевим акцентом, який  додає свіжості в дизайн.
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ARO lamp    
арт. 5265

Простота та довершеність підвісу ARO заво-
рожує. Така делікатна форма не навантажує 
простір і не набридає. Латунний патрон, до-
повнений кругом з дроту, асоціюється з сонцем 
чи місяцем, а отже — з теплом і гармонією. То-
му підвіс чудово доповнить як затишну спаль-
ню, так і кухню або ванну кімнату у скандинав-
ському стилі, контемпорарі, мінімалізм чи лофт. 
Залежно від потреби кількості світла, можна 
обрати один підвіс або створити композицію 
з кількох. Для кращого ефекту радимо вико-
ристовувати лампи розжарювання.

Матеріал: латунь, скло

Колір: золотий, білий, чорний, 
срібний, зелений, коричневий

Покриття: лак, патина, порошкова фарба, нікель

Діаметр: 20 см, 25 см

Довжина дроту: 100 см

Кріплення: планка, 10 см

Цоколь: E27

Ø20см 

10
0с

м
 

чорнийзолотий білий

срібний зелений коричневий
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ARO 2 sconce    
арт. 22657

Настінний світильник стриманої елегантної 
форми підкреслить вишуканий інтер’єр спаль-
ні, розмістившись в приліжковій зоні та ство-
рить комфортну атмосферу для завершення 
дня. Стане чудовим доповненням у коридорі 
та вітальні. Допоможе оформити стильну ла-
ундж-зону в сучасному офісі, або кабінеті. А 
також знайде своє місце над столиком кафе, 
наповнюючи простір теплом та затишком. Зав-
дяки вдалому поєднанню металів та покриттів 
бра ARO 2 так легко комбінувати з меблями  
будь-якого стилю.

Матеріал: латунь, скло, сталь

Колір: золотий, білий, чорний, 
срібний, зелений, коричневий

Покриття: лак, патина, порошкова фарба, нікель

Діаметр: 25 см

Висота: 40 см

Кріплення: планка, 10 см

Цоколь: G9

чорнийзолотий білий

срібний зелений коричневий
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ARO 2 lamp    
арт. 22649

Бездоганною окрасою модерного інтер’єру 
може стати підвіс ARO 2, що поєднує у собі 
стриманий дизайн, м’яку геометрію округлих 
форм, лаконічність і досконале виконання. Куля 
з високоякісного матового білого скла, вписана 
у коло, справляє враження перлини, обрам-
леної в дорогоцінний метал. Такий світильник 
чудово виглядатиме як акцент у ванній кімнаті, 
коридорі та спальні. А також може виконувати 
роль сегмента для збірної композиції з кількох 
підвісів, що може замінити центральну люстру.

Матеріал: латунь, скло, сталь

Колір: золотий, білий, чорний, 
срібний, зелений, коричневий

Покриття: лак, патина, порошкова фарба, нікель

Діаметр: 25 см

Довжина дроту: 100 см, 60 см

Кріплення: планка, 10 см

Цоколь: G9

чорнийзолотий білий

срібний зелений коричневий

1
0

0
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12 см

2
5

с
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ARO перлина Вашого дому
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Clip floor lamp     
арт. 23101                      by Kateryna Shmygelska

Торшер «скрепка» може пишатись своєю бага-
тофункціональністю та естетикою. Окрім при-
ємного камерного світла – це ще й чудовий 
вішак, а також тримач для капелюхів. Та навіть 
якщо не зважати на його функціональні власти-
вості, все одно залишається цікавий об’єкт в 
інтер’єрі! Конструкція виконана так, щоб всере-
дину можна було розмістити табурет, полицю 
з книгами, кашпо або ж корзину з одягом, то-
му він ідеальний елемент гардеробної і чудове 
доповнення вітальні та спальні.

Матеріал: латунь, сталь

Колір: білий, чорний

Покриття: лак, патина, порошкова фарба

Висота: 150 см

Ширина: 53 см

Цоколь: LED платформа

Потужність: 10W

чорнийбілий
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Deg-ree fringe lamp    
арт. 21019                                           by Khrystyna Kovaliuk

Щоб додати затишку в мінімалістичний ін-
тер’єр можна використати геометричний ста-
левий світильник Deg-ree fringe з бахромою. 
Стримана кольорова гама та поєднання глянце-
вої текстури з м’якими «танцюючими» нитками 
декору утворюють стильний і практичний тан-
дем, адже, окрім естетичної складової, нитки 
виконують функцію розсіювача світла. Підвіс 
буде доречним як у спальні, так і в ресторані 
над столиками для відвідувачів. Не рекоменду-
ємо розміщувати виріб у ванній кімнаті та кухні.

Матеріал: алюміній, сталь, тканина

Колір: чорний, білий, золотий, срібний

Висота: 35 см

Діаметр: 30 см

Довжина дроту: 100 см

Кріплення: планка, міаметр 10 см.

Цоколь: E27

чорний білий золотий

срібний
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Lo Fringe lamp    
арт. 20872                by Khrystyna Kovaliuk

Елегантний вінтажний підвіс Lo fringe у вигляді 
спіднички з бахромою поверне нас у теплі ди-
тячі спогади. Наповнить кімнату затишком і до-
даватиме ноток безтурботності, завдяки теплій 
пастельній гамі бахроми в поєднанні з латунню. 
Або ж подарує відчуття пристрасного кабаре у 
чорному глянцевому покритті плафона. Стане 
чудовим доповненням до: квіткових мотивів у 
текстилі та шпалерах; дореволюційних елемен-
тів архітектури, виражених у меблях; і кераміч-
ної плитки з орнаментами в іспанському стилі.

Матеріал: сталь, латунь, тканина

Покриття: лак, патина, порошкова фарба

Висота: 30 см

Діаметр: 44 см

Довжина дроту: 100 см

Кріплення: планка, 10 см.

Цоколь: E27

чорний білий золотий

вишневий
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Clementine chandelier    
арт. 24631                                                            by Khrystyna Kovaliuk

Розкішна люстра Clementine – це жіночна вер-
сія люстри Cristophe. Пишно декорована тан-
цюючою бахромою та латунними ланцюжка-
ми – вона створена для інтер’єру з настроєм 
святкового бурлеску, у якому цінують вінтаж-
ну атмосферу. Доповнить простір, оздоблений 
фресками, консолями та арками, а також чудово 
виглядатиме на контрасті з інтер’єром у сти-
лі лофт і вабі-сабі. Розсіяне світло від матових 
плафонів забезпечить камерність і затишок у 
просторій вітальні, ресторані чи навіть атріумі.

золотий чорний

Матеріал: латунь, скло, сталь, тканина

Колір виробу: золотий, чорний

Покриття: лак, патина, порошкова фарба

Бахрома: 20 см

Діаметр скла: 21 см, 10 см

Цоколь: 1*Е27, 8*G9

Кріплення: планка, 10 см

88см
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3L chandelier   
арт. 15601

Дизайн світильника 3L з першого погляду все-
ляє впевненість, адже його досить об’ємні пла-
фони так збалансовано розташувались на тон-
кій основі! Жодних зайвих деталей, жодного 
декору – лише світло та чітка форма, яка іде-
ально доповнює більярдний стіл, острівець на 
кухні або ж барну стійку. Для кращого ефек-
ту внутрішня частина плафона покрита білою 
фарбою, яка додатково відбиває світло від лам-
почки. В інтер’єрі чудово поєднується з одинар-
ним підвісом Mistress by Levantine design.

Матеріал: сталь

Колір: білий, золотий/білий, чорний/білий

Покриття: порошкова фарба

Висота: 100 см

Діаметр плафону: 28 см

Ширина: 120 см

Цоколь: 3*E27

білийзолотий/білий чорний/білий
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BB chandelier     
арт. 15393

Динамічна люстра з розкинутими скляними плафонами по всій 
довжині основи огорне світлом усю площу, у якій розташована. 
Її дизайн досить універсальний і легко поєднується з низкою 
світильників Pikart Lights, що є перевагою для тих, хто хоче 
оформити інтер’єр в одному стилі. Для дому радимо обрати 
матові кулі, адже вони приємно розсіюють світло та не втом-
люють очі, а для громадського простору вдалим рішенням 
будуть прозорі, які максимально відкривають лампочку та де-
коративний цоколь.

золотий чорний

Матеріал: латунь, скло, сталь

Колір: золотий, чорний

Покриття: лак, порошкова фарба

Кріплення: планка, 1 м

Кількість ламп: 6 шт

Висота: 60 см

Довжина: 150  см

Ширина: 60 см

Діаметр плафону: 20 см

Цоколь: E27
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Колекція Dualights говорить сама за себе. Вона – відповідь на по-
требу збільшення світла та покращення його якості в приміщенні. 
Популярний дизайн, зрозумілі форми та класичне поєднання ко-
льорів – вдалий вибір для громадського інтер’єру, адже знаходить 
прихильність кожного. Уся серія побудована з одного сегмента у 
формі пісочного годинника, який може бути самостійним підвісом 
чи бра або ж складати композицію, яка утворює люстру. Великою 
перевагою плафонів Dualights є здатність світити вниз і вгору. Таке 
рішення колосально змінює інтер’єр, адже світло, яке відбивається 
від стелі, рівномірно розсіюється по всьому периметру кімнати і 
створює приємну атмосферу, не дратуючи очі. Також можна ком-
бінувати температурний режим, вкрутивши в нижній ярус деко-
ративні лампочки Едісона з теплим світлом, а у верхні LED лампи 
денного освітлення.

DUALIGHT 
Collection
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Простий і функціональний настінний світиль-
ник Dualights – чудова альтернатива підвісу. 
Чіткий силует плафона формує потік світла та 
продовжує лінію виробу на стіні, що додає осо-
бливих естетичних якостей, а латунний поясок 
стає доречним акцентом. Буде чудовим  вибо-
ром для класичного інтер’єру спальні, ванної 
кімнати або коридору. Особливо вдало вигля-
дають кілька бра, розташованих уздовж кори-
дору готелю чи ресторанів. Радимо комбіну-
вати з люстрами цієї колекції, а також з тор-
шером O-A.

Матеріал: алюміній, латунь

Покриття: лак, патина, порошкова фарба

Діаметр плафону: 20 см

Висота: 31 см

Ширина: 25 см

Кріплення: Планка 20 см.

Цоколь: 2*E27

Dualight sconce  
арт. 11895

білий чорний/золотийбілий/золотий

чорний
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Підвіс Dualights – єдиний представник серії без 
подвійного світла. Це зумовлено технологіч-
ними вимогами до цієї моделі. Аби зберегти 
форму сегмента, не перевантажуючи її додат-
ковими деталями, довелось відмовитись від 
верхнього цоколя. Та це не змінює того факту, 
що підвіс ідеально доповнює люстри з колек-
ції. Також він чудово виглядає як самостійний 
світильник обабіч ліжка у спальні, на кухні чи 
у ванній кімнаті інтер’єру в скандинавському та 
класичному стилі, лофт або ж ф’южн.

Матеріал: алюміній, латунь

Покриття: лак, патина, порошкова фарба

Діаметр: 20 см

Висота: 31 см

Довжина дроту: 100см

Кріплення: Планка, 10 см.

Цоколь: E27

1
0

0
с
мDualight lamp  

арт. 12515

білий чорний/золотийбілий/золотий

чорний
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Люстра Dualight C – округла варіація класично-
го світильника Dualight. На відміну від першого 
варіанта, конструкція більш витончена, м’якша 
та залишається не менш функціональною. Го-
ловною перевагою, як і в решти світильників з 
колекції, залишається подвійне світло, яке на-
правлене і вгору, і вниз. Та це ще не все! Основа 
люстра закріплена на тросі, який регулюється 
за потреби. Таким чином, можна бути впев-
неним у тому, що навіть з низькими стелями 
такий виріб найкраще розміститься у просторі.

Матеріал: алюміній, латунь

Покриття: лак, патина, порошкова фарба

Колір: білий, білий/золотий, чорний/золотий, чорний

Діаметр: 88 см

Висота: 70 см

Кріплення: Планка, 10 см

Цоколь: 12*E27

білий чорний/золотийбілий/золотий

чорний

Dualight C 
chandelier     арт. 25352
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Люстра Dualight — це подвійний удар по тем-
ряві, адже 6 плафонів світять і вгору і вниз. Чу-
довий варіант для великих холів, ресторанів та 
просторої вітальні в домі, де потрібно багато 
світла. Для ще кращого ефекту пропонуємо 
доповнення у вигляді бра з серії Dualight. Ви 
можете обрати як класичні варіанти дизайну, у 
поєднанні білого та чорного покриття з латун-
ню, так і комбіновані. Такий світильник вдало 
підійде у проєкт класичного стилю, а також 
стане цікавою родзинкою в скандинавському 
інтер’єрі.

Матеріал: алюміній, латунь

Колір: білий, білий/золотий, чорний/золотий, чорний

Покриття: лак, патина, порошкова фарба

Діаметр: 77 см

Висота: 70 см

Кріплення: Планка 37 см

Цоколь: 12*E27

Dualight chandelier  
арт. 11538

білий чорний/золотийбілий/золотий

чорний
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DUALIGHT
арт. 25345

Більше світла - більше комфорту
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Lucienne chandelier    
арт. 24542                                                

Люстра Lucienne – це розкішний діамант се-
ред світильників, який чудово підкреслить ста-
тусність власника та його домівки. Він додає 
будь-якому простору відблиск шику та елегант-
ності, а особливо органічно виглядає в інтер’єрі 
американської класики, яка уособлює втілен-
ня мрій типового американця. Увага до дета-
лей, благородна кольорова гама та кришталеві 
краплі, що оздоблюють кронштейни, – довер-
шують бездоганний силует виробу, який до-
дасть особливої родзинки в загальну атмос-
феру середовища.

Матеріал: латунь, сталь, тканина

Колір: чорний, чорний/золотий, білий/золотий

Покриття: лак, патина, порошкова фарба

Висота: 70 см

Діаметр: 80 см

Діаметр плафонів: 16 см

Цоколь: 8*E27

чорний чорний/золотийбілий/золотий
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Екстравагантна люстра Sia V8 додасть ритму 
та бадьорості будь-якому приміщенню. Геоме-
трична форма світильника у поєднанні з вишу-
каним лоском латуні створює довершений ес-
тетичний образ. А завдяки рухомим шарнірам 
можна змінювати нахил плафонів і скерувати 
потік світла в потрібному напрямі. Така влас-
тивість є перевагою серед інших виробів, які 
освітлюють лише певну зону в інтер’єрі, та, на 
відміну від стаціонарних конструкцій, дають 
змогу максимально ефективно використати по-
тужність лампочок.

Матеріал: латунь, сталь

Покриття: лак, патина, порошкова фарба

Колір: золотий, золотий/білий, золотий/чорний

Діаметр: 70 см

Висота: 50 см

Цоколь: 8*E27

Кріплення: Планка, 10 см

Sia V8 chandelier  
арт. 24867

золотий чорний/золотийбілий/золотий
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15смO-A floor lamp     
арт. 21262

Класичний торшер на тонкій ніжці заполо-
нить серце будь-якого інтер’єру. Світильник 
O-A впевнено стоїть на своїй основі, адже все-
редині схований важкий сталевий диск, який 
забезпечить рівновагу конструкції. Змінюючи 
колір виробу, змінюється і його стильова при-
належність. До прикладу: торшер з латуні чу-
дово впишеться в інтер’єр стилю mid-century, 
стриманий чорний варіант найкраще пасувати-
ме для інтер’єру в стилі модерн і лофт, а стиль-
ний білий підтримає естетику скандинавського.

Матеріал: латунь, сталь

Колір: білий, чорний, чорний/золотий, золотий

Покриття: лак, патина, порошкова фарба

Висота: 167 см

Діаметр плафону: 15 см

Цоколь: Е27

Кількість ламп: 1 шт

чорнийбілий

золотий чорний/золотий



164 165

Серія світильників Spacelights – це сузір’я для кожного. Гороскоп 
в металі та склі, що осяє будь-який інтер’єр. Проєкт Spacelights 
константа у мінливому просторі, яка змушує зупинитись і віднайти 
порядок у потоці думок, зачинивши за собою двері буденної ме-
тушні. Зірка стає ближче. Неповторність у деталях. 
Let’s Design – команда архітекторів і дизайнерів, яку очолює тандем 
Юлії Подолець і Віталія Литвина, має 9 років досвіду проєктування 
житлових та офісних приміщень. Амбітні проєкти вимагають до-
сконалого світла, акценту та підкреслення неповторності задумів 
команди. Друзі та партнери по бізнесу вирішили спробувати себе 
у промисловому дизайні і спільно з Pikartlights створили колекцію 
світильників «Spacelights», яка складається з 12 знаків зодіаку, а 
також відомих і цікавих сузір’їв. 

by  Let’s Design

SPACELIGHTS 
Collection
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Люстра, що символізує сузір’я Рака, яке най-
менш помітне з 12-ти зодіакальних сузір’їв, 
можна спостерігати лише у ясну ніч між су-
зір’ями Лева і Близнят. Також, воно схоже на 
клешню, що складається з 5 точок світла. Лю-
стра зацікавить не лише знавців астрології! Ад-
же, навіть не зважаючи на концепцію виробу, 
залишається чудово скомпонований світильник 
зі скла та якісного металу, який легко облаш-
тується в інтер’єрі будь-якого стилю та призна-
чення. Від затишної квартири до ресторану, чи 
навіть офісу.

Матеріал: латунь, скло, алюміній, сталь

Покриття: лак, нікель, порошкова фарба, мідь

Колір: золотий, мідний, срібний, чорний

Ширина: 77  см

Довжина: 130 см

Довжина дроту: 140 см

Цоколь: 5*E14

1
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77см

Cancer chandelier  
арт. 20896

чорний

золотий мідний срібний
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Aries

Capricorne

Cassiopea

Centaurus

Матеріал: латунь, скло, алюміній, сталь

Колір: золотий, мідний, срібний, чорний

Довжина дроту: 140 см

Діаметр плафонів: 13 см, 15 см, 20 см

Ширина: 125 см

Цоколь: E14

арт. 20893

арт. 20726

арт. 20922

арт. 20921

Leo

Ursa Major

Lepus

Cephus

арт. 20897

арт. 20915

арт. 20919

арт. 21868
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Матеріал: латунь, скло, алюміній, сталь

Колір: золотий, мідний, срібний, чорний

Довжина дроту: 140 см

Діаметр плафонів: 13 см, 15 см, 20 см

Ширина: 185 см

Цоколь: E14

Матеріал: латунь, скло, алюміній, сталь

Колір: золотий, мідний, срібний, чорний

Довжина дроту: 140 см

Діаметр плафонів: 13 см, 15 см, 20 см

Ширина: 111 см

Цоколь: E14

Матеріал: латунь, скло, алюміній, сталь

Колір: золотий, мідний, срібний, чорний

Довжина дроту: 140 см

Діаметр плафонів: 13 см, 15 см, 20 см

Ширина: 165 см

Цоколь: E14

Матеріал: латунь, скло, алюміній, сталь

Колір: золотий, мідний, срібний, чорний

Довжина дроту: 140 см

Діаметр плафонів: 13 см, 15 см, 20 см

Ширина: 146 см

Цоколь: E14

Матеріал: латунь, скло, алюміній, сталь

Колір: золотий, мідний, срібний, чорний

Довжина дроту: 140 см

Діаметр плафонів: 13 см, 15 см, 20 см

Ширина: 130 см

Цоколь: E14

Матеріал: латунь, скло, алюміній, сталь

Колір: золотий, мідний, срібний, чорний

Довжина дроту: 140 см

Діаметр плафонів: 13 см, 15 см, 20 см

Ширина: 185 см

Цоколь: E14

Матеріал: латунь, скло, алюміній, сталь

Колір: золотий, мідний, срібний, чорний

Довжина дроту: 140 см

Діаметр плафонів: 13 см, 15 см, 20 см

Ширина: 185 см

Цоколь: E14
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23-30 см

Spacelights sconce     
арт. 20925

Зорі завжди привертали увагу людей своєю 
таємничістю, недосяжністю та трепетним сяй-
вом. Латунні бра Spacelights з колекції «Сузір’я» 
з прозорими скляними плафонами, що так на-
гадують поодинокі зорі, наповнять інтер’єр 
м’яким світлом, додадуть повітряності та лег-
кості, створять відчуття затишку, внесуть нот-
ки романтизму та модерного лоску. Настінне 
бра Spacelights елегантно впишеться у будь-яке 
приміщення – спальню, коридор, кабінет, ві-
тальню чи ванну, стане атмосферною деталлю 
готельного номера.

Матеріал: латунь, скло, алюміній, сталь

Колір: золотий, мідний, срібний, чорний 

Покриття: лак, нікель, порошкова фарба, мідь

Висота: 17 см, 19 см, 23 см

Діаметр плафону: 13 см, 15 см, 20 см

Кріплення: планка, діаметр 12 см

Цоколь: E14

чорний

золотий мідний срібний
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SPACELIGHTS
сузір’я для кожного
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Bono lamp               
арт. 23698                                                         

Мінімалістичний підвіс з латунним або фарбо-
ваним «капелюшком» пасуватиме будь-якому 
інтер’єру в будь-якій частині простору: чи то 
у спальні обабіч ліжка, чи над кухонним ос-
трівцем або ж у ванній кімнаті біля дзеркала. 
Світильник Bono усюди знайде своє місце! Ад-
же у нього невимушений лаконічний дизайн і 
комфортний скляний плафон, що приємно роз-
сіює світло. А також його легко поєднувати з 
більшістю люстр, бра та торшерів виробництва 
Pikart Lights.

Матеріал: латунь, сталь, скло

Колір: золотий, чорний/золотий, чорний

Покриття: лак, патина, порошкова фарба

Висота: 18 см

Діаметр плафону: 10 см

Цоколь: G9

Кількість ламп: 1 шт

чорний/золотийзолотий чорний
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10см

18смHitch lamp               
арт. 23706                                                         

Такий мініатюрний підвіс і такий функціональ-
ний водночас! Деталь-тримач, що фіксує цоколь 
з плафоном до стіни, вирішує багато інтер’єр-
них питань. З одного боку, фіксатор дає змогу 
перемістити точку світла від електричного ви-
воду в потрібну зону кімнати, з другого, додає 
більше варіантів для стильних просторових рі-
шень. Мінімалістичний дизайн виробу розши-
рює можливості комбінування його з меблями, 
шпалерами, текстилем і декором будь-якого 
стилю, а також з іншими світильниками у домі.

Матеріал: латунь, сталь, скло

Колір: золотий, білий, чорний

Покриття: лак, патина, порошкова фарба

Висота: 100 см, 60 см

Діаметр плафону: 12  см

Довжина тримача: 18 см

Цоколь: G9

золотий чорнийбілий
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«A long time ago, in a galaxy far, far away…» – так 
розпочинається легендарна сага Star Wars 
Джорджа Лукаса, що оповідає про життя різних 
цивілізацій, де постійно йде війна між Добром 
і Злом, між Світлою і Темною стороною Сили.
Спеціально для мрійників і шанувальників мі-
жгалактичних подорожей, космічних пригод і 
війни світів Pikart втілили у життя мрію. Підвіси 
May The Force Be With You створять фантазійну 
атмосферу, наповнять простір світлом і затиш-
ком, надихатимуть на малі і великі відкриття.
Нехай прибуде з Вами Сила!

Матеріал: алюміній

Покриття: порошкова фарба

Колір: чорний

Висота: 23 см, 25 см

Ширина: 25 см

Довжина дроту: 100 см 

Цоколь: GU10

MTFBWY lamp     
арт. 24377, 24379

чорний

2437924377
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Loft lamp   
арт. 24270

Оригінальний підвіс у стилі лофт внесе інду-
стріального шарму в інтер’єри житлових і гро-
мадських приміщень. Маленькі деталі у вигля-
ді закруток, які нагадують струбцини додають 
виробу настрою мануфактури. Світильник Loft 
у білому та червоному кольорі чудово комбі-
нується з такими стилями інтер’єру: сканди-
навський, ф’южн та авангард, додаючи оригі-
нальної родзинки у простір. Для завершення 
концепції лофту в приміщенні пропонуємо об-
рати настільну лампу Retro або торшер з про-
тивагою Black.

Матеріал: сталь

Колір: білий, червоний, чорний

Покриття: порошкова фарба 

Висота: 100 см

Діаметр плафону: 48 см

Кріплення: планка, 10 см

Цоколь: E27

чорнийчервонийбілий
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Матеріал: латунь

Колір виробу: золотий

Покриття: лак, патина

Діаметр плафону: 22 см

Висота: 70 см

Цоколь: Е27

Кількість ламп: 1 шт

Напруга: 220 V

Linch table lamp     
арт. 25322

Функціональна настільна лампа – незамінний предмет інтер’єру 
та побуту, особливо для тих, хто проводить багато часу, пра-
цюючи за столом. Завдяки рухомим механізмам світильник 
легко регулювати та закріплювати під потрібним кутом. Окрім 
функціональності, варто відзначити його стриману геометрич-
ну форму, яка так вдало поєднується з полиском благородної 
латуні. Лампа Linch буде доречною в стильному кабінеті зі шкі-
ряними кріслами, а також у квартирі як в середземноморському 
стилі, так і в стилі лофт.

золотий
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Product designers: 

3D-Visualizers: 

office Pikart Lights    

pikartlights@gmail.com 

pikartlights.com    

9, Luhanska st., Lviv, Ukraine

(098) 738-20-59

(067) 212-28-77

Andriy Chuba, Igor Chuba, 
Yuriy Chuba, Khrystyna 
Kovaliuk, Let’s Design, Kateryna 
Shmygelska, Andriy Asanov

Viktoria Tsihotska, Nadiia 
Pochapska, Mihran 
Hakopyan, Liliya Krykun
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Львів

галерея світла «Lampadka» 
вул. Героїв УПА, 77 
(098) 669-30-30, (098) 647-13-30

Івано-Франківськ

магазин «Світлобуд» 
ТЦ «КерамБуд», 4 зал,  
вул. К. Ушинського, 1 
(096) 209-51-42

салон-магазин «4 стіни» 
вул. Набережна–Приозерна, 55 
(096) 567-20-20, (095) 567-20-20

Дніпро

«Dim Keramiky» 
смт. Слобожанський, вул.Паркова, 3 
(095) 587-81-37, (096) 686-15-88

Одеса

«СВЕТІШ» 
вул. Осипова 50/52 
(066) 090-09-65 
www.svetish.com.ua

Київ

«EVROSVITLO» 
– вул. Автозаводська, 24 
– вул. Автозаводська, 24/2 
– ТЦ “4room”, вул. Петропавлівська, 6 
(068) 720-92-57, (096) 504-98-73 
evrosvitlo.com.ua

«Суперсвет» 
вул. Автозаводська, 24 
(093) 882-40-30 
www.Supersvet.com.ua

шоу-рум «Bulb» 
проспект Соборності 7Б 
(068) 712-98-55, (066) 720-68-12

Харків

«Designloft» 
ТЦ «Сумський ринок»,  
вул. Культури, 8, 2 поверх 
(067) 574-32-33, (050) 745-65-21 
designloft.com.ua 

Черкаси

Магазин «СвітлоТінь» 
вул. Героїв Дніпра, 7/1 
(063) 231-53-80, (097) 228-34-73 
https://www.instagram.com/svitlo.tin/

Showrooms

for notes:



+380 98 738 20 59 
pikartlights@gmail.com 

pikartlights.com 
вул. Луганська, 9, м. Львів, Україна


