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Światło... Wiemy jak ważną rolę odgrywa 
w naszym życiu. Przy nim pracujemy, 
wypoczywamy i spędzamy chwile z bliskimi. 
To ono wpływa na nasz nastrój i kreuje 
przestrzeń.

Wszystkie te cechy połączyliśmy 
z nowoczesnym designem oraz materiałami 
najwyższej jakości i - jako pierwsi w Polsce - 
stworzyliśmy Fotolampę. To pierwszy taki 
produkt na rynku!

Uwielbiamy oryginalne produkty, a jeszcze 
bardziej lubimy je tworzyć i dzielić się 
nimi z innymi. W naszej ofercie znajdziesz 
szeroką gamę gotowych wzorów Fotolamp, 
ale zachęcamy Cię do tworzenia własnych, 
oryginalnych i niepowtarzalnych projektów. 
Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania 
i zrobimy wszystko, żeby spełnić Twoją 
wizję artystyczną!

W ofercie posiadamy lampy wiszące, 
stojące, podłogowe i nocne.

Twoja satysfakcja jest dla nas bardzo 
ważna, dlatego przykładamy szczególną 
uwagę zarówno do jakośći materiałów jak 
i precyzji wykonania każdej Fotolampy. 
Chcąc się rozwijać, codziennie szukamy 
nowych inspiracji i śledzimy najnowsze 
trendy, aby z każdym dniem udoskonalać 
nasze produkty.

Odmień z nami wystrój swojego otoczenia 
i przekonaj się, że Fotolampy są nie tylko 
praktyczne, ale i piękne!
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Więcej inspiracji znajdziesz na 
instagram.com/fotolampy
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fotolampy

Łączymy nowoczesny design 
i materiały najwyższej jakości tworząc 
oryginalne dodatki wystroju wnętrz.

Tworzymy nastrój i atmosferę. 
Dedykowany do podświetleń materiał 
daje delikatnie rozproszone światło 
i fotograficzne odzworowanie kolorów.

Zmieniamy stare, nudne abażury 
w personalizowane dzieła. Każdego 
dnia szukamy nowych rozwiązań, aby 
sprostać Waszym najbardziej szalonym 
pomysłom.

ZAUFALI NAM
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To mała lampa z wielkim potencjałem. Jest nieduża, więc bardzo dobrze sprawdzi się na 
małych powierzchniach. Jej nowoczesna i lekka forma nada pomieszczeniu odpowiednią 
estetykę nie obciążając go przy tym wizualnie. Lampa daje ładne, rozproszone światło, 
przy którym można pracować lub czytać książkę. Zapalona wieczorem stworzy 
przytulną atmosferę, a podświetlony wzór ożywi pomieszczenie. Podstawa lampy 
jest malowana proszkowo i na tyle lekka, by można ją było swobodnie przenieść.  
Jest łatwa w utrzymaniu czystości - zarówno abażur jak i podstawę można przecierać lekko wilgotną 
lub suchą ściereczką. 

lampa stojąca eko
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Materiał backlight
Wysokość abażuru 15 cm

Średnica abażuru 15 cm
Wysokość podstawy 18 cm
Średnica podstawy 13,5 cm
Wysokość całości 33 cm
Oprawka E14
Napięcie robocze 230V
Napięcie sieciowe 230V

czerwony niebieski żółty zielony biały

srebrny

złoty

brązowy czarny

kolory podstaw

dane techniczne

Podstawa metalowa EKO, malowana proszkowo. Dostępna w 9 kolorach. Od dołu zabezpieczona przed rysowaniem 
mebli. Kolor przewodu jest dopasowany do koloru podstawy.
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CENNIK
Cena hurtowa 39,30 zł netto

48,30 zł brutto

Cena detaliczna 56,10 zł netto
69,00 zł brutto
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Lampa stojąca mała idealnie nadaje się jako lampka nocna, może służyć również jako nastrojowe 
źródło światła w salonie. Dzięki zwiększonej powierzchni abażuru światło lampy jest lepiej 
rozproszone i po zmroku stwarza przytulną atmosferę. Drewniana podstawa bukowa dodaje 
lampie elegancji  i potęguje wrażenie stabilności mimo swojej niewielkiej wagi. Dodatkowo 
podstawy podklejone są od spodu silikonowymi podkładkami, które zapobiegają przypadkowemu 
przesuwaniu lub rysowaniu się mebli. Lampa jest łatwa w utrzymaniu czystości - zarówno abażur 
jak i podstawę można przecierać lekko wilgotną lub suchą ściereczką. 

lampa stojąca mała
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CENNIK
Cena hurtowa 62,03 zł netto

76,30 zł brutto

Cena detaliczna 88,62 zł netto
109,00 zł brutto

Materiał backlight
Wysokość abażuru 23 cm

Średnica abażuru 15 cm
Wysokość podstawy 2 cm
Średnica podstawy 18 cm
Wysokość całości 25 cm
Oprawka E14
Napięcie robocze 230V
Napięcie sieciowe 230V

wenge orzech calvados buk

dane techniczne

kolory podstaw
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Podstawa drewniana mała, wykonana z drewna bukowego, malowana na 4 różne odcienie (istnieje również możliwość 
przygotowania podstawy w kolorze białym lub czarnym). Od spodu zabezpieczona silikonowymi podkładkami przed 
rysowaniem mebli. Kolor przewodu - bezbarwny.
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Duża lampa stojąca na stabilnej, drewnianej podstawie będzie idealnym elementem dekoracyjnym 
do dużych pomieszczeń. W ciągu dnia podkreśli swoim wyglądem aranżację wnętrza  
i jego oryginalność, a wieczorem stworzy przytulny nastrój. Malowane podstawy dostępne 
w czterech odcieniach ułatwią dopasowanie lampy do innych elementów wyposażenia. 
Dodatkowo podstawy podklejone są od spodu silikonowymi podkładkami, które zapobiegają 
przypadkowemu przesuwaniu lub rysowaniu się mebli. Abażur jak i podstawę można przecierać 
lekko wilgotną lub suchą ściereczką. 

lampa stojąca duża
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Materiał backlight
Wysokość abażuru 25 cm

Średnica abażuru 30 cm
Wysokość podstawy 27,5 cm
Średnica podstawy 18 cm
Wysokość całości 52,5 cm
Oprawka E27
Napięcie robocze 230V
Napięcie sieciowe 230V

CENNIK
Cena hurtowa 96,18 zł netto

118,30 zł brutto

Cena detaliczna 137,40 zł netto
169,00 zł brutto

Podstawa drewniana duża wykonana z naturalnego drewna bukowego, malowana na 4 różne odcienie 
(istnieje również możliwość przygotowania podstawy w kolorze białym lub czarnym). Od spodu zabezpieczona 
silikonowymi podkładkami przeciw rysowaniu mebli. Kolor przewodu - bezbarwny.

wenge orzech calvados buk

kolory podstaw

dane techniczne
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Lampy wiszące są nieodłącznym elementem każdego salonu, sypialni czy kuchni. Rozproszone 
światło zapewni Ci odpowiednie oświetlenie ogólne, a nowoczesna i lekka wizualnie forma lampy 
przykuje wzrok każdego, kto znajduje się w pokoju. Lampa zawieszona jest na 70 centymetrowym 
przewodzie dostępnym w 11 różnych kolorach, co ułatwi dopasowanie jej do kolorystyki 
pomieszczenia. Podobnie jak pozostałe lampy z naszej oferty lampa jest łatwa w utrzymaniu 
czystości - zarówno abażur jak i przewód można przecierać lekko wilgotną lub suchą ściereczką. 

lampa wisząca
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MAŁA DUŻA
Materiał backlight backlight
Wysokość abażuru 25 cm 32 cm

Średnica abażuru 30 cm 40 cm
Podwieszenie 70 cm 70 cm
Oprawka E27 E27
Napięcie robocze 230V 230V
Napięcie sieciowe 230V 230V

CENNIK
MAŁA DUŻA

Cena hurtowa 62,03 zł netto 82,52 zł netto
76,30 zł brutto 101,50 zł brutto

Cena detaliczna 88,62 zł netto 117,89 zł netto
109,00 zł brutto 145,00 brutto

czerwony żółty zielony niebieski bezbarwny

biały kremowy srebrny złoty brązowy

czarny

dane techniczne

kolory przewodów
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Przewód do lampy wiszącej 1-punktowej, dostępny w 11 kolorach, z możliwością regulacji długości.
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Lampa trójnóg mały świetnie wpisze się w nowoczesny wystrój wnętrza. To połączenie jednolitego, 
naturalnego drewna z prostym, wzorzystym abażurem. Razem tworzą modny i oryginalny 
dodatek oświetleniowy. Lampa charakteryzuje się lekką formą abażuru, która nie obciąża 
pomieszczenia wizualnie. Delikatnie rozproszone światło oraz nasycone kolory stworzą nastrój 
i podkreślą nowoczesny wygląd pomieszczenia. Podstawa jest stabilna, skręcana, wykonana z 
drewna bukowego malowanego w 6 kolorach. Wykończenie drewna i chromowane dodatki nadają 
podstawie elegancji. 

lampa trójnóg mały
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Materiał backlight
Wysokość abażuru 20 cm

Średnica abażuru 25 cm
Wysokość podstawy 32 cm
Rozstaw nóg 11 cm
Wysokość całości 52 cm
Oprawka E14
Napięcie robocze 230V
Napięcie sieciowe 230V

CENNIK
Cena hurtowa 113,25 zł netto

139,30 zł brutto

Cena detaliczna 161,80 zł netto
199,00 zł brutto

kolory podstaw
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wenge orzech calvados buk biały czarny

dane techniczne

Podstawa drewniana typu trójnóg wykonana z naturalnego drewna bukowego, malowana na 6 różnych odcieni. 
Kolor przewodu jest dopasowany do koloru podstawy.
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Trójnóg duży to nowoczesna i ekskluzywna odmiana lampy podłogowej, która swoim wyglądem 
wyróżni się i przykłuje uwagę każdego. Wysoka, stabilna podstawa bardzo dobrze komponuje się 
z prostym i lekkim abażurem nie obciążając przy tym wizualnie pomieszczenia. Nieduży rozstaw 
nóg pozwala na ustawienie lampy w  małych przestrzeniach, a wżłobienie w jednej z nich pozwala 
na schowanie przewodu lampy. Dla ułatwienia zastosowano przewód z włącznikiem nożnym. 
Materiał abażuru, stosowany we wszystkich modelach Fotolamp, daje delikatnie rozproszone 
światło tworząc nastrojową atmosferę. Nasycone kolory w szczególny sposób podkreślą charakter 
pomieszczenia. 

lampa trójnóg duży



17

Materiał backlight
Wysokość abażuru 30 cm

Średnica abażuru 30 cm
Wysokość podstawy 130 cm
Rozstaw nóg 30 cm
Wysokość całości 160 cm
Oprawka E27
Napięcie robocze 230V
Napięcie sieciowe 230V

CENNIK
Cena hurtowa 204,30 zł netto

251,30 zł brutto

Cena detaliczna 291,90 zł netto
359,00 zł brutto

kolory podstaw

wenge orzech calvados buk biały czarny

dane techniczne
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Podstawa drewniana typu trójnóg wykonana z naturalnego drewna bukowego, malowana na 6 różnych odcieni. 
Przewód jest schowany we wgłębieniu jednej z nóg, a kolor jest dopasowany do koloru podstawy.
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139 Paintbrush

002 Black Red White

026 Witraż biały

52 Zebra

005 Kolorowe fale

023 Witraż czarny

19 Pasy

022 Pawie pióra

025 Witraż mozaika

abstrakcja

kwiaty

175 Kwitnące drzewo

059 Kwiecista polana

103 Sunny day

111 Red rose

177 Wiosenny bukiet

109 Pink rose

104 Wycinane kwiatki

110 Pudrowe róże

178 Wiosna

108 Sweet roses

015 Piwonie

106 Maki
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dzieci

158 Brylant

037 Tulipany

138 Deszczyk

102 Letni ogród

126 Kotwica

073 Marine

072 Plamki

173 Trójkąciki

043 Finezja

129 Chmury

100 Kwiaty

127 Łuska

009 Dots

061 Kolorowe kredki

183 Flamingi

042 Black roses

130 Diamenty

128 Łuska niebieska

008 Kropeczki

054 Bajka
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063 Owieczki

123 Sowi gaj

070 Słoniki

068 Wieloryb

060 Rysunkowy las

067 Strawberry

134 Piorun

066 Ślimaki

069 Zwierzaki

071 Elephant

057 Cat

056 Girls

122 Frajda

159 Obłoki 160 Gwiazdki

058 Kotki

065 Owcza wełna

064 Czarna owca

055 Miasteczko

062 Misie

028 Domki
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186 Palma

137 Gałązka

027 Dmuchawce

016 Liście

077 Music

099 Coffee

181 Aloha

140 Delicate

030 Biały kamień

020 Pawie oko

078 Sound

097 Sen nocy letniej

144 Mgła

141 Delicate dark

098 Tryptyk

107 Raspberry

079 Rock

natura

muzyka
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085 Words

118 Carnival

084 Retro typografia

081 New City

083 Litery

039 Nowy Jork

086 Wood

091 Kosz

094 Rattan fiolet

087 Stone

089 Cętki

092 Plecionka

095 Pleciony sweter

088 Black stone

090 Wild

093 Rattan brąz

096 Niebieska dzianina

046 Klasyczna

napisy

państwa

tekstura



23

187 Romby

135 Zygzak

174 Kolorowa

142 Imagine

156 Coffee time black

184 Mięta malina

169 Grey tie

180 Żółty ptak

185 Niebieska laguna

133 Ozdoba

003 Afryka

131 Elegancja

170 Black&yellow

036 Kreskówka

176 Mlecze

132 Folk

006 Grunge

182 Decor

143 Light grey

136 Coffee time

033 Czarne kropki

wzór
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041 Ptaki

172 Hexagon

125 Pepitka

032 Grey

053 Czarny las

047 Truskawki

050 Awangarda

049 Retro wzór

040 Pnącza

051 Wave

157 Modern

045 Serca

031 Linear

029 Glamour

120 Adore

112 Horses

115 Pod wodą

116 Sahara

113 Black horse

114 Amazonia

117 Tiger

zwierzęta
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074 Ziemia

124 Słońce

121 Flamingo

075 Moon 076 Blue moon

kosmos
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własny projekt lampy

Szukasz pomysłu na lampę? 
Fotolampa dopasuje się do Ciebie! Opracowaliśmy technologię, która pozwala nam na zadruk abażuru 
dowolnym wzorem, zdjęciem lub grafiką. Dzięki temu możesz utrwalić piękne widoki z wakacji, sprawić 
komuś prezent czy wypromować swoją firmę. To co znajdzie się na Fotolampie zależy tylko od Ciebie, 
zaprojektuj ją tak jak chcesz!
 
Szukasz oświetlenia dla Twojej firmy? A może potrzebujesz personalizowanego gadżetu? 
Fotolampa świetnie sprawdza się jako dodatek promocyjny dla firm, hoteli, restauracji, eventów czy 
klubów sportowych. Dużym zainteresowaniem cieszy się wśród architektów, którzy dopasowują je do 
swoich projektów. 

W ofercie posiadamy kilka standardowych rozmiarów abażurów, ale przy większych zamówieniach jest 
również możliwość dopasowania ich do potrzeb klienta. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i chętnie 
próbujemy nowych rzeczy.

Jak zamówić spersonalizowaną lampę:

1. Wybierz model lampy, kolor podstawy i lamówki
2. Zamów lampę na www.fotolampy.pl
3. W komentarzu zamówienia podaj wybrane kolory lamówki i podstawy
4. Na adres info@fotolampy.pl wyślij pliki lub własny projekt abażuru (jpg/pdf/tiff)
5. Jeśli projekt ma być przygotowany przez nas, do 3 dni roboczych otrzymasz go od naszego grafika 

w celu akceptacji
6. Jeśli sam przygotowałeś projekt, do 5 dni roboczych otrzymasz swoją lampę

Uwaga! Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem produkty z projektem indywidualnym nie podlegają 
zwrotowi.
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Nr Nazwa

01 white

84 light beige

88 terracotta beige

13 bright yellow

32 canary yellow

65 carrot orange

64 orange

93 brick orange

92 scarlet red

96 ketchup red

90 indian red

94 dark red

30 soft yellow

85 yellowish beige

08 beige

Nr Nazwa

36 deep aqua blue

44 lime green

47 grass green

45 olive green

43 dark olive green

07 light brown

76 milk chocolate

80 light grey

81 grey

83 metal grey

52 dark taupe grey

20 black

38 pink

29 dark fuchsia

25 mauve purple

Nr Nazwa

17 baby rose

15 deep pink

28 light violet

27 pale lilac

70 warm lilac

79 deep lilac

73 eggplant purple

37 baby blue

24 dodger blue

54 dark blue

55 jeans blue

14 navy blue

04 mint green

48 apple green

35 aqua blue

Należy pamiętać, że kolory w katalogu moga się różnić od rzeczywistych kolorów.

wzornik kolorów lamówek



www.fotolampy.pl | info@fotolampy.pl | tel. 530 012 692 
Design Center Maria Kwaśniewska | ul. Handlowa 23, 41-800 Zabrze

Dystrybucja lamp, marketing:
Daniel Błażyca
daniel@fotolampy.pl
tel. 577 166 004

Zamówienia, dostawcy, reklamacje:
info@fotolampy.pl
tel. 530 012 692

facebook.com/fotolampy

instagram.com/fotolampy


