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Kolekce originálních, asymetrických autorských 
svítidel z českého skla  vzešla ze spolupráce 
zkušených výrobců svitidel Hormen a designérky 
Jany Hejdové. Precizní řemeslná výroba se snoubi 
s jednoduchým, efektním designem. Světlo 
směřované moderní LED technologií do hrany těl 
lamp nechává promlouvat nádherné dekory vnitřní 
struktury ručně foukaného hutního skla z rukou 
nejlepších českých sklářských mistrů a vnáší do 
prostoru jemnou a snovou atmosféru mlhavého 
lesa elfů.

Asymetrické tělo lampy dává každému jedno-
tlivému kusu punc originality.  Kolekce stojacích, 
závěsných a stropních svítidel zahrnuje tři různé 
typy skleněných těl dle použitého dekoru v hutním 
skle ve dvou velikostních variantách a dvou 
barevných variantách kovového podstavce se 
zdrojem.  Poslední z variant vznikla vyfouknutim 
hutniho skla dovnitř předem vyrobeného 
drátěného korpusu. Vhodné jako doplňkové, nebo 
dekorativní svítidlo do obytných místností, taktéž 
do reprezentačních prostor, foyes, salonků, hotelů 
či restaurací, ale i pro venkovní prostory a zahrady.
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Technické parametry:
Průměr: 14 cm
Výška: 45 cm
Výška podstavce: 5 cm
Příkon: 4 W + 1 W
IP20 nebo IP54

Technické parametry:
Průměr: 18 cm
Výška: 70 cm
Výška podstavce: 5 cm
Příkon: 5,5 W
IP20 nebo IP54

Technické parametry:
Průměr: 14 cm
Výška: 70 cm
Výška podstavce: 5 cm
Příkon: 4 W
IP20 nebo IP54

Technické parametry:
Průměr: 18 cm
Výška: 65 cm
Výška podstavce: 5 cm
Příkon: 5,5 W + 1 W
IP20 nebo IP54
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