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W Z O R Y 

PRAWNIE 

Z A S T R· .z E Ż O N E 



1193 
Mosiężna chrom .. oksydo
wana lub miedziowana. 
Reflektor wychylny. l ża
rówka .. mignon" (E 14). 
Wysokość całkowita 18 cm. 

1131 
Mosiężna polerowana lub 
niklowana. Szkło mleczne 
lub kolorowe. l żarówka. 
Wysokość całkowita 23 cm. 

1194 
Mosiężna niklowana mat. 
palqk polerowany. Reflek
tor niklowany matowy lub 
miedziowany wychylny. 
l żarówka .. mignon" lE 14). 
Wysokość całkowita 13 cm. 

1196 
Mosiężna polerowana lub 
niklowana. Szkło koloro
we wychylne. l żarówka. 
Wysokość całkowita 18 cm. 

1195 
Mosiężna polerowana lub 
mklowana. Szkło w domej 
części matowe w górnej 
'kolorowe. l żarówka. 
Wysokość całkowita 18 cm. 
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1192 
Mosiężna chrom., oksydo
wana lub miedziowana. 
Refleklor wychylny. l żar. 

Wysokość całkowita 21 cm. 

1153 
Mosiężna polerowana lub 
niklowana. Szkło mleczne 
lub kolorowe. l żarówka. 
Wysokość celkowita 24 cm. 



1118 
Mosiężna polerowana lub 
niklowana. Szkło mleczne 
lub kolorowe nastawialne. 

l żarówka. 
Wysokość całk. 26 cm. 

1151 
Mosiężna polerowana lub 
niklowana. Szkło mleczne 
lub kolorowe. l żarówka. 

Wysokość całk. 23 cm. 

1097 
Mosiężna polerowana lub 
niklowana. Szkło mleczne 
lub kolor. wychylne. l żar. 
Wysokoś ć całk. 20 cm. 

1130 
Mosiężna polerowana lub 
niklowana. Szkło mleczne 
lub kolorowe. l żarówka . 
Wysokość całk. 23 cm. 

11 19 
Mosiężna polerowana lub 
niklowana. Szkło mleczne 
lub kolorowe. l żarówka. 
Wysokość całk. 38 cm. 
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1152 
Mosiężna polerowana lub 
niklowana. Szkło mleczne 
lub kolorowe. l żarówka. 
Wysokość całk. 25 cm. 

1112 
Mosiężna polerowana lub 
niklowana. Szkło mleczne 
lub kolorowe. l żarówka . 
Wysokość całk. 24 cm. 



1068 
Mosiężna polerowana lub 
niklow. Abażur celonowy. 

l żarówka. 

Wysokość całkowita 28 cm. 

1071 
Mosiężna polerowana lub 
niklow. Abażur celonowy. 

l żarówka. 

Wysokość całkowita 29 cm. 

1069 
Mosiężna polerowana lub 
niklow. Abażur celonowy 

l żarówka. 
Wysokość całkowita 28 cm. 

1108 
Mosiężna polerowana lub 
niklow. Abażur celonowy. 
Średn. lO cm. Wys. całk. 43 cm. 

1096 
Mosiężna polerowana lub 
niklow. Abażur celonowy. 

l żarówka. 
Wysokość całkowita 28 cm. 
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1073 
Mosiężna polerowana lub 
niklowana. Abażur celono
wy lub pergaminowy. l żar. 

Wysokość całkowita 33 cm. 

1070 
Mosiężna polerowana lub 
niklow. Abażur celonowy. 

l żarówka. 
Wysokość całkowita 32 cm. 

1072 
Mosiężna polerowana lub 
niklowana. Abażur celono
wy lub pergaminowy. l żar. 

..mignon" (E 14). 
Wysokość całkowita 20 cm. 



1083 
Mosiężna polerowana lub 
niklowana. Wierzch metal. 
Abażur celonowy, 2 żar 

Średnica 30 cm. 
Wys. calk. 42 cm. 

1154 
Mosiężna chromowana 
oksydowana lub miedzio
wana. Abażur celonowy 
lub pergaminowy. l żar. 

Średnica 38 cm. 
Wys. calk. 35 cm. 
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108 1 
Mosiężna polerowana lub 
niklowana. Abażur celon. 
lub pergaminowy otwarty 
od góry, Szkło mleczne 
otwarte u góry. l żarówka. 

Średnica 40 cm. 
Wys. calk. 60 cm. 
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1084 
Mosiężna polerowana lub 
niklowana. Abażur celono
wy lub pergaminowy. l żar. 

Średnica 25 cm. 
Wys. całk. 48 cm. 

1085 
Mosiężna polerowana. 
oksydowana lub miedzio
wana. Abażur jedwabny. 

Średnica 38 cm. 
Wys. całk. 42 cm, 



1135 
Mosiężna chromowana. 
Reflektor chromow .. mat. 
l żar. Wysok. całk. 42 cm. 

Średnica 30 cm. 

1134 
Mosiężna niklow., mat. 
Klosz ze szkła mlecz. lub ziel. 
l żar. Wysok. całk. 41 cm. 

Średnica 26 cm. 

1078 
Mosiężna chromowana. 
Klosz ze szkła kolorow. 
2 żar. Wysok. calk. 42 cm. 

Średnica 30 cm. 
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1076 
Mosiężna chromowana. 
Klosz ze szkła mlecznego 
lub kolorowego, nakryty 
reflektorem metal. 2 żar. 
Wysokość całk.40 cm. 

Średnica 30 cm. 

1077 
Mosiężna chromowana. 
Klosz ze szkła kolorow. 
2 żar. Wysok. całk. 38 cm. 

Średnica 30 cm. 



1148 
Mosiężna chromowana. oksy
dowana lub miedziow. Reflek
tor metalowy lub klosz ze szkła 
mleczn. lub kolor. Średn. 30 cm. 
l żar. Wysokość całkowita35cm. 

1082 
Mosiężna niklow. lub chrom. 
Klosz ze szkła mleczn. lub 
kolorowego. Średnicy 30 cm. 
l żar. Wysok. calk. 31 cm. 

1079 
Mosiężna niklow. lub chromow. 
Klosz ze szkła kolor. Średr.. 30 cm. 
2 żar. Wysokość całk. 38 cm. 
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1074 
Mosiężna chromowana. oksy
dowana lub miedziowana . 
Klosz ze szkła mlecznego lub 
kolorowego przykryty reflekto
rem metalowym. Średn. 30 cm. 
Wysokość całk. 35 cm. l żar. 

1188 
Mosiężna polerowana lub 
niklowana. Klosz ze szkła 
mlecznego. Średnicy 22 cm. 
l żar. Wy:::;ok. całk. 31 cm. 



1132 
Mosiężna polerowana lub 
chromowana. Klosz ze szkła 
mlecznego lub seledynow. 
Średnicy 30 cm. 2 żarówki. 
Wysokość całkowita 38 cm. 

1067 
Mosiężna polerowana lub 
chromowana. Klosz ze szkła 
matowego, mlecznego lub 
kolorow. Średn. 25 cm. l żar . 
Wysokość całkowita 30 cm. 

1075 
Mosiężna chromowana. Refleklor 
chromowany wychylny w płasz
czyźnie poziomej . Średnica 35 cm. 
l żar. Wysokość całkowita 43 cm. 
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1080 
Mosiężna polerowana. nik
lowana lub chromowana. 
Klosz ze szkła kolorowe go. 
Śre dnicy 30 cm. 2 żarówki. 
Wysokość całkowita 38 cm. 

1138 
Mosiężna chromowana 
oksydowana lub miedzio
wana. Reflektor metalowy 
lub szklany (mleczny lub 
kolorowy). Średn. 30 cm. l żar. 
Wysokość całkowita 40 cm. 



1146 
Mosiężna poler. lub niklowana. 
Klosz ze szkła mleczn. lub zewn. 
seledyn .. wewn. biały. 2 żarów ki. 
Średn. szkła 30 cm. Wys. calk. 50 cm. 
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1156 
Mosiężna poler. lub niklowana. 
Klosz ze szkła kolorowego. 2 żar. 
Średnica 35 cm. Wys. całk. 48 cm. 

1147 
Mosiężna poler. lub niklowana. 
Kl0sz ze szkła zewnqtrz. seledy
nowego, wewnqtrz biały. 2 żar. 

Średn. szkła 35 cm. Wys. całk. 50 cm. 
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1136 
M o się ż n a p o l e r. 
lub chrom. Klosz ze 
szkła mlecznego lub 
zewn. seledynowego. 
wewn. biały . l żar. 

Ś r e d n i c a 3 5 c m. 
Wysokość całk.40cm. 
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1157 
Mosiężna poler. 
lub chrom. Klosz ze 
szkła mlecznego lub 
zewn. seledynowego, 
wewn. biały. l żar. 

Średni c a 30 cm. 
Wysokość calk.42cm. 



1145 
Mosiężna poler. lub nikl. 
Abażur jedwabny. 2 żar. 
Średnica abaż. 30 cm. 
Wysokość całk. 45 cm. 

1142 
Mosiężna polerowana lub niklow. 
Wierzch metal.. wewn. aluminiow, 
Abażur jedwabny lub celonowy. 
2 żarówki. Średn. abażura 30 cm. 
Wysokość call<;owit~ 44 cm. 

1141 
Mosiężna polerowana lub niklowana. 
Wierzch metalowy, wewn, aluminiow. 
Abażur jedwabny lub celonowy. 
2 żarówkt. Średnica abażura 35 cm. 
W y s o k o ś ć c a ł k o w i t a 45 cm. 
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1143 
Mosiężna poler. lub nikl. 
Abażur jedwabny. 2 żar. 

Średnica abaż. 30 cm. 
Wysokość cal k. 4 6 c m. 

1102 
Mosiężna polerow. lub niklow. 
Abażur celon. lub jedwab. l żar. 
Średn. abaż. 25 cm. Wys. calk. 53 cm. 



1037 
Z uchwytem spręży
nowym. Wysięg 14 cm. 

1038 
Z uchwytem spręży
nowym. Wysięg 29 cm. 

1040 

Lampy przegubowe mos1ęzne. polerowane. niklowane lub oksydo
wa,ne do pianin, pulpitów, łóżek itp. Reflektor wewnqtrz aluminiowa
ny (wymiar 18 X 4.5 cm.) Na l żarówkę z gwintem .. mignon" (E 14). 

1035 
Reflektor z osłonq ruchomq do regulowania szerokości 
strumienia światła. Z uchwytem sprężyn. Wysięg 14 cm. 

1034 
Reflektor z oslonq ruchomq do regul. szer. strumienia 
światła. Do zawieszenia lub przykręcenia. Wysok. 9 cm. 

1041 

1036 
Do zawieszenia 
lub przykręcenia. 

W y s i ę g 9 c m . 

1039 
Do zawieszenia 
lub przykręcenia. 
W y s i ę g 2 4 c m . 

Przeguby przy pod
stawie i reflektorze. 
Wysokość 26 cm. 

Z uchwytem szczęko
wym. Wysok. 23 cm. 

1065 
M o się ż n a oksydowana lub niklowana. l żarówka. 
Średnica 9 cm. Wysokość całkowita 30 cm, 
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1057 
Mosiężna, niklow. lub oksyd. 
Podstawa żeliw .. refl. żelaz. 
w kolorze granatowym lub 
cala lampa oksydow. l żar. 
Wym. reflektora 25 X 12,5 cm. 
Wysokość całkowita 42 cm. 

1019 
Mosiężna oksyd. lub niklow. 
l żar. Uchwyt szczęk. Dług. 
węża 20 lub 30 cm. Średn. re !l. 
g cm. Wysok. calk. ok. 40 cm. 

1059 
Mosiężna. poler. lub oksyd. 
Podstawa żeliw .. refl. żelaz. 
w kolorze oliwkow. lub cała 
lampa oksydowana. l żar. 

Wym. reflektora 25 X 12,5 cm. 
Wysokość całkowita 42 cm. 

1063 
Oksydowana z refl. wewn. 
aluminiowan. lub szklanym 
zewn. zielon. wewn. białym. 

l żar. Średn. reflekL 15 cm. 
Wysokość całkowita 40 cm. 

1062 
Oksyd. z podstawq żeliwnq, 
Reflektor wewn. aluminiow. 
l żar. Śred. reflektora 17 cm. 
Wysokość całkowita 54 cm. 
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1058 
Mosiężna, niklow. lub oksyd. 
PodsL żel. Reflektor szklany 
zewnątrz ziel.. wewn. biały. 
l żar. Wysokość calk. 42 cm. 

1018 
Mosiężna oksyd. lub niklow. 
l żar. Dług. węża20 lub30 cm. 
Średnica reflektora g cm. 
Wysokość calk. ok. 38 cm. 

1060 
Mosiężna niklowana lub 
oksydowana. Podstawa że
liwna. Reflektor szklany ze
wnątrz zielony, wewn. biały. 
l żar. Wysokość calk. 42 cm. 



1232 
Świecznik mos1ęzny patynowany. 
Abażurki celonowe lub pergami
nowe. 2 żarówki .. mignon" (E 14) . 

Wysokość całkowita 35 cm. 

123 1 
Świecznik mos1ęzny patyn. 
2 żarówki .. mignon" (E 14). 
Wysokość całkowita 40 cm. 

1098 
Mosiężna niklowana, oksydowana lub 
chromowana. Klosz ze szkła mleczn. 
lub matowego. l żar . Wys. całk . 40 cm. 

1099 
Mosiężna chromowana lub oksydow. 
Klosz ze szkła mleczn. lub mat. l żar. 

Wysokość całkowita 27 cm. 

1234 
Świecznik mosiężny patynowany 
Abażurki celonowe lub pergaminowe. 
2 żar ... mignon" (E 14). Wys. całk. 39 cm. 
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1233 
Świecznik mosiężny patynowany. 
Abażurki celonowe lub pergami
nowe. 2 żarówki .. mignon" (E 14). 

Wysokość całkowita 39 cm. 

1230 
Świecznik mosiężny patyn. 
2 żarówki .. mignon" (E 14). 
Wysokość całkowita 46 cm. 

l 

' 



1200 
Brązowy, w kol. stary mosiądz. 2 żar. 
Wysokość całk. 71 cm. Szerok. 28 cm. 

1202 
.. Gotycki". Brązowy. w kolorze złotym 
lub starego mosiądzu. 6 + l żarówka. 
Wysokość całk. 175 cm. Średn. 65 cm. 
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1201 
Brązowy. w koL stary mosiądz. 4 żar. 
Wysokość całk. 71 cm. ' Szerok. 40 cm. 



1204 
Iluminator mosiężny niklowany. 
l żar . Średnica reflekt. 30 cm. 
Wysokość całkowita 180 cm. 

1208 
Iluminator mosiężny chromowany. 
Reflektor metalowy o średn. 40 cm. 
Do światła mieszanego rtęciowo

żarowego (lampa rtęciowa 75 W 
i żarówka 200 W) z wbudowanym 
w podstawę transformatorem na 
napięcie 120 V lub dławikiem na 

napięcie 220 V. 
Wysokoś ć całkowita 180 cm. 
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1203 
Iluminator mosiężny niklowany. 
l żar . Średnica reflekt. 30 cm. 
Wysokość całkowita 180 cm. 



1209 
Iluminator mosiężny 

chromowany. Reflek
to r metalowy o śred
n icy 40 c m. 2 żarówki. 
Wysokość regulow a
na od 120 do 190 cm· 

1207 
Iluminator mosiężny chrom. 
Tarcza ze szkła matowego. 
Średnica 45 cm. l żarówka . 
Wysokość calkowila 180 cm 
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1211 

1206 
Ilumina tor mosiężny 
n iklowany matowy. 
Klosz ze szkła m lecz
nego o średn . 40 cm. 
spoczy wa w reflek 
torze metalowym. 
2 żar. W ysokość 
całkowita 180 cm. 

Iluminator mosiężny chro
mo wany całkowicie. l żar. 

Średnica reflektora 40 cm. 
Wysokość calkowila 180 cm. 



1205 
Mosiężna niklowana. Abażur jedwabny 
lub celonowy otwarty u góry. Wewnątrz 
abażura umocowane jest szkło mleczne 
otwarte od góry zapewniające racjonal
ny rozsył światła. Stoliczek z tarczy szkl. 
l żar. Średn. abaż. 60cm. Wys. całk.l80cm. 
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1210 
Mosiężna niklowana lub chromowana. 
Abażur celonowy lub pergamin. otwarty 
u góry. Wewnątrz abażura umieszczone 
jest szkło mleczne otwarte od góry za
pewniające racjonalny rozsył świaiła. 

l żar. Średn. abaż. 45cm. Wys. całk.l60 cm. 



2096 
Mosiężny polerowany lub niklowany. 
Szkło mleczne. Średn. 16. 18 lub 20 cm. 

l żarówka . Wysięg 21 cm. 

2095 
Mosiężny polerowany lub niklowany. 
Szkło mleczne. Średn. 16, 18 lub 20 Cm. 

l żarówka. Wysięg l'i' cm. 

2092 
Mosiężny polerowany lub niklowa ny. 
Szkło mleczne otwarte od dołu. 
Średnica szkła 16 cm. l żarówka. 

Wysięg 14 cm. 

2088 
Mosiężny polerowany lub niklowany. 
Szkła mleczne. Średnica 16 lub 18 cm. 
3 żarówki. Wysokość całkowita 62 cm. 

2101 
Mosiężny polerowany lub niklowany, 
Szkło mleczne. Średn. 16, 18 lub 20 cm. 

l żarówka. Wysięg 16 cm. 
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2090 
Mosiężny polerowany lub niklowany. 
Szkła mleczne. Średn. 16, 18 .lub 20 cm. 

2 żarówki. Wysięg 18 cm. 

2098 
Mosiężny polerowany lub niklowany. 
Szkło mleczne. Średn. 16. 18 lub 20 cm. 

l żarówka. Wysięg 17 cm. 

2089 
Mosiężny polerowany lub niklowany. 
Szkło mleczne. Średn. 16, 18 lub 20 cm. 

l żarówka. Wysięg 14 cm. 



2125 
Mosiężny polerowany lub 
niklowany. Szkło matowe. 
l żarówka. Wysięg 8 cm. 

2084 
Mosiężny la kierowany na 
biało. l żar. Wysięg lO cm. 

2100 
Mosiężny patynowany. 
l żarówka. Wysięg 12 cm. 

2106 

2 127 
Mosiężny polerowany lub 
nikl. Szkła matowe. 2 ż.:xr . 
Szer. 28 cm. Wysięg 12 cm. 

2126 
Mosiężny polerowa ny lub 
nikl. Szkła matowe. 2 żar. 
Sze r. 28 cm. Wysięg 12 cm. 

2228 
Mosiężny polerowany lub 
niklow. l żar. Wysokość 
całk . 29 cm. Wysięg lO cm. 

Mosiężny polerowany lub 
niklow. l żar. Wysokość 
całk. 27 cm. Wysięg lO cm. 
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2 124 
Mosiężny polerowany lub 
niklowany. Szkło matowe. 
l żarówka. Wysięg lO cm. 

2123 
Mosiężny polerowany lub 
nikl. l żar. Wysięg lO cm. 

2050 
Mosiężny polerowany lub 
niklowany, Szkło kolorowe. 
l żarówka. Wysięg 9 cm. 



2086 
Mosiężny polerowany lub 
nikl. Szkło mlecz. otwarte. 
l żarówka. Wysięg 14 cm. 

2102 
Mosiężny polerowany lub 
niklowany. 3 żar ... mignon" 
(E 14). Szkło matowe szli
fowane . Szerokość 27 cm. 
Wysokość całkowita 25 cm. 

2005 
Mosiężny poler. lub nikl. 
l żarówka. Szerok. 30 cm. 

2087 
Mosiężny polerowany lub 
niklowany. Szkło mleczne 
o średnicy 14. 16 lub 18 cm. 
l żarówka. Wysięg 14 cm. 

2007 
Mosiężny niklowany ma
towo lub polerow. Szkła 

mat. z brzegami przezrocz. 
Szerok. 30 cm. Wys. 34 cm. 
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2083 
Mosiężny polerowany lub 
nikl. Szkło mlecz. otwarte. 
l żarówka. Wysięg' 14 cm. 

2042 
Mosiężny polerowany lub 
nikl. Szkło mleczne. l żar. 
Wycin. '/• kuli średn. 30 cm. 

2008 
Mosiężny polerowany lub 
niklowany. Szkło mleczne 
lub kolor. l żar. Szer. 30 cm. 



2046 
Mosiężny polerowany lub 
niklowany Szkło mleczne. 
l żarówka. Średnica. 
szkła ~2 cm. Wysięg •_ 17 cm. 

2037 
Mosiężny polerowa ny lub 
nikl. Szkło mlecz. lub kolor. 
l żarówka. Wysięg 29 cm. 

2003 
Mosiężny polerowany lub 
nikl. Szkło mleczne. mato
we lub żólte·o średn. 25 cm. 
l żarówka. Wysięg 19 cm. 

2066 
Mosiężny polerowany lub 
nikl. Szkło mleczne lub 
kolorowe o średn. 22 cm. 
l żarówka. Wysięg 19 cm. 

2013 
Mosiężn-y chromow. Szkło 
mledzne lub ma owe. 
Średnica s'zkła 23 cm. 
l żarówka. Wysięg 16 cm. 

2047 
Mosiężny polerowany lub 
nikl. Szkło mlecz. lub ma
towe. 3 żarówki. Średnica 
szkła 23 cm. Wysięg 16 cm. 
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2002 
Mosiężny polerowany lub 
niklowany. Szkło mleczne 
lub żółte. Reflektor meta
lowy o średnicy 25 cm. 
l żarówka. Wysięg 18 cm. 

2038 
Mosiężny'"polerowany lub 
nikl. Szkło mleczne. mat. 
lub żółte średnicy 25 cm. 
l żarówka. Wysięg 29 cm. 

2004 
Mosiężny polerowany lub 
niklowany. Reflektor me
talowy o średnicy 25 cm. 
l żarówka. Wysięg 19 cm. 

2048 
Mosiężny polerowany lub 
nikl. Szkło mleczne lub ko
lorowe. l żarówka. Średn. 
szkła 17 cm. Wysięg 14 cm. 



2064 
Mosiężny chrom. Reflektor 
metalowy. Szklo mleczne. 
lub kolor. o średn. 30 cm. 
l żarówka. Wysięg 22 cm. 

2065 
Mosiężny chromowany, 
Szkło mleczne lub kolo
rowe o średnicy 30 cm. 
l żarówka. Wysięg 22 cm. 

2044 
Mosiężny niklowany. 
Średnica reflektora 50 cm. 
l żarówka. Wysięg 35 cm. 

200 1 
Mosiężny chrom. Reflektor 
metal. Tarcza ze szkła ma
towego o średnicy 45 cm. 
2 żarówki. Wysięg 29 cm. 
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2014 
Mosiężny chromowany lub 
patyn. l żar. Średn. refle
ktora 35 cm. Wysięg 22 cm. 

2045 
Mosiężny niklowany. 
Średnica reflektora 30 cm. 
2 żarówki. Wysięg 20 cm. 



2109 
Mosiężny polerowany lub 
niklowany. Szkła matowe 
lub mleczne. 2 żarówki. 
Szerokość 28cm. Wysokość 
całk. 24 cm. Wysięg 12 cm. 

2063 
Mosiężny polerowany lub 
niklowany. Szkła mleczne. 
Wym. 15 X 36 lub 15 X 50 cm. 
Do2ż-:::rówek. Wysięg l2cm. 

2107 
Mosiężny polerowany lub niklowany. 
Szkła mat. lub mlecz . 3 żar. Szer. 41 cm. 
\\'ysokość całk. 23 cm. Wysięg 12 cm. 

2085 
Mosiężny polerowany lub niklowany. 
Szkło mleczne. l żarówka. Wysięg 16cm. 

2049 
Mosiężn1 polerowJr,y lub nikl. Szkła 
ml~czn:). 2 żar. Szer. 3D cm. Wysięg 11 cm. 

2015 
Mosiężny chromowany. Szkła mleczne. 
2 żar. Szerokość 40 cm. Wysięg 25 cm. 
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2108 
Mosiężny polerowany lub 
niklowany. Szkło matowe 
lub mleczne. Wys. całko
wita 22 c m. Wysięg 10 cm. 

2091 
Mosiężny polerowany lub 
niklowany. l żar. Szkło ma!. 
lub mlecz. ćwierćcyl. Wys. 
całk 38 cm. Wysięg 11 cm. 



2052 
Mosiężny poler. lub nikl. 
Szkło mleczne. l żar. wyst. 
Średn. 17 cm. Wysięg 14 cm. 

2062 
Mosiężny poler. lub nikl. 
Reflektor metalowy osłania 
2 żar. Klosz ze szkła mlecz. 
15 X 36 cm. lub 22 X 50 cm. 
Długość całk. 42 lub 55 cm. 

2093 
Mosiężny poler. lub nikl. 
albo żelazny lakierowany. 
Szkło mleczne. l żarówka. 
Średn. szkła 12 cm. Wysokość 
calk. 45 cm. Wysięg 12 cm. 

2094 
Mosiężny poler. lub nikl. 
do przymocowania w kqcie 
prostym. Szkło mlecz. l żar. 
Wys. 37 cm. Szerok. 15 cm. 
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2105 
Mosiężny poler. lub nikl. 
Szkło ma!. lub mlecz. cylindr. 
l żar. Średn. szkła 16 cm. Wys. 
całk. 35 cm. Wysięg lO cm. 

2041 
Szkło mleczne lub maiowe 
o wymiarach 15 X 36 cm. 
lub 22 X 50 cm. 2 żarówki. 



20 11 
Mosiężny niklowany. 
Przesłonki metalowe. 
Do l żarówki wystawowej. 
Długość całkowita 37 cm. 

2118 
Z osłonq metalową. l far. 
wystawowa. Długość calk. 
37 cm. Szerokość 45 cm. 

2067 
Mosiężny pole rowany lub 
niklowany. Reflek . . metal. 
l żarówka. Długość 36 cm. 

2016 
Mosiężny polerowany lub 
niklowany. Szkło mleczne 
średn. 7 cm. 2 żar. wyst. 
Długość całkowita 64 cm. 

2010 
Mosiężny chromowany. 
Klosz ze szkła mlecznego. 
Do l żarówki wysta wowej, 
Długość całkowita 37 cm. 
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2009 
Mosiężny chromowany. 
Klosz ze szkła mlecznego. 
Oprawki porceL Do 2 ża
rówek rurowych krótkich. 
Długość całkowita 38 cm. 

2068 
Mosiężny polerowany 
lub niklo w any, Szkło 
mleczne. l żarówka wy
stawowa. Długość 38 cm. 

2012 
Mosiężny polerowany lub 
niklowany. Osłona celo
n owa. l żarówka wysta
wowa. Długość 34 cm. 



2017 
Mosiężny polerowany. 
patynowany lub chromo
wany. 3 żar. Wysięg 17 cm. 

2128 
Mosiężny poler. lub nikl. 
l żarówka. Wysięg 8 cm. 

2129 
Mosiężny polerowany lub 
niklowany. 2 żarówki. Sze
rokość 21 cm. Wysięg 12 cm. 

2130 
Mosiężny polerowany lub 
niklowany. 3 żarówki. Sze
rokość 30 cm. Wysięg 8 cm. 

27 

2018 
Mosiężny polerowany, 
patynowany lub chromo
wany. 2 żar. Wysięg 17 cm. 

2119 
Mosiężny poler. lub nikl. 
l żarówka. Wysięg 10 cm. 



2019 
Mosiężny chromo w any 
Szkła mlec zne lub żól!e. 

2 żarówki. Wysięg 17 cm. 

2023 
Mosiężny patyno w any. 
Szkło mlecz .. mat. lub żółte. 
l żarówka. Wysięg 15 cm, 

2021 
Mosiężny poler. lub nikł. 

Szkło przezroczys:e z brze
gami mat. szlif. 2 żar ... mi
gnon" (E l4) .. Wysięg 14 cm. 

•.t~-! 

2034 
Mosiężny polerowany lub 
niklowany. Szkła matowe 
lub żól!e. 2 żarówki. Sze
rokość 45 cm. Wysięg 18 c m. 

2135 
Mosiężny. kolor starego 
mosiqdzu. 3 ża r ówki. 

Szer. 30 cm. Wysięg 15 cm. 
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2020 
Mosiężny polerowany lub 
chrom. Szkło mleczne, ma
towe lub żółte. 2 żarówki. 

Szer. 53 cm. Wysięg 19 cm. 

2022 
Mosiężny patynowany. 
Szkła ma towe lub żólle. 

2 żarówki. Wysięg 15 cm. 



211 o 
Mosiężna polerowana lub 
niklowana. l żar. wy st. 25 
lub 40 w alów. Wysokość 32 
lub 37 cm Szerokość 4 cm. 

2040 
Mosiężna polerowana lub 
nikl. Szkła przezroczyste, 
brzegi matowe szlifowane. 
l żarówka w ysta w owa. 
Wys. 50 cm. Szer. 16 cm. 

2112 
Mosiężna polerowana lub 
niklowana. 3 żar. wyst. 25 
lub 40 watów. Wysokość 32 
lub 37 cm. Szerokość 14 cm. 

2039 
Mosiężna polerowana lub 
niklowana. Szkło mat. szlif. 
2 żarówki. Wysokość 61 cm. 
Szer. 20 cm. Wysięg 14 cm. 
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2111 
Mosiężna polerowana lub 
niklowana. 2 żar . wyst. 25 
lub 40 watów. Wysokość 32 
lub 37 cm. Szerokość 7 cm. 

2117 
Mosiężna polerowana lub 
niklowana. Szkła matowe 
szlifowane. 3 żarówki wyst. 
25 watów. Wysokość 58 cm. 
Szer. 27 cm. Wysięg 16 cm. 



21 14 
Mosiężny polerowany lub 
niklowany. 2 żar. wysta
wowe 25 lub 40 watów. 
Wysokość 56 lub 61 cm. 

Szerokość lO cm. 

3693 
Mosiężny polerowany lub 
niklowany. 12 żar. 25 wa
tów. Kwadratowa owym. 
70X70 cm. Długość 33 cm. 

2115 
Mosiężny polerowon y lub 
niklowany. 2lub 3 żarówki 
wystawowe 40 lub 60 wat. 
Wysokość 56 cm. Szer. 
20 i 23 cm. Wysięg ll cm. 

3698 
Mosiężny polerowany lub 
niklowany. 4 żarówki 25 
lub 40 watów. Szerokość 

72 lub 82 cm. Wys. 29 cm. 

30 

2113 
Mosiężny polerowany lub 
niklowany. 2 żarówki wysl. 
25 lub 40 w a tów. Wysokość 
56 lub 61 cm. Szer. lO cm. 

3765 
Mosiężny polerowany lub 
niklowany. Szer. 70X70 cm. 
8 żar. wyst. Dług. całk. 40 cm. 



2153 
Mosiężny patynowany. 
l żarówka . Wysięg 27 cm. 

21 34 
Mosiężny polerowany lub 
srebrzony. 2 żar ... mignon" 
(E 14). Perły kryształowe, 

szkła matowe. Szer. 31 cm. 
Wys. 45 cm. Wysięg 12 cm. 

2132 
Mosiężny poler. 2 żarówki. 
Szkło matowe szlifowane. 
Szer. 35 cm. Wysięg 12 cm. 

2229 
Mosiężny patyn. l żar ... mi
gnon" (E 14). Wysięg 15 cm. 

2131 
Mosiężny polerowany. 
2 żar. z gw ... mignon" (E 14). 
Szer. 14 cm. Wysięg 10 cm. 
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2155 
Mosiężny patyn. 2 żarówki. 
Szer. 35 cm. Wysięg 22 cm. 

2140 
Srebrzony, z kryształami. 

3 żarówki .. mignon" (E 14). 
Szerokość 23 cm. Wyso
kość 42 cm. Wysięg 16 cm. 



2006 
Mosiężny poler. lub nikl. 
Abażur jedw. opuszczany. 
Ramię wychylne z wysu
wem od 60 do 105 cm. l żar. 

2043 
Mosiężny polerowany lub 
niklowany . . Abażur jedw. 
lub celonowy. Ramię 
wychylne długości 60 cm. 
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: 

2024 
Mosiężny polerowany lub 
niklowany. Abażur jedw. 
opuszczany. Ramię wych. 
z wysuwem od 60 do llO cm. 

j 



j 

3426 
Szkło w górnej części mleczne w dolnej 

wewnqtrz ma towane. 
Średn. szkła 25. 30 cm. Dług. rurki 50 cm. 

Oprawy wykonane sq z mosiqdzu. Mogq być one wy
kończone: l" w naturalnym kolorze metalu (polerowane), 
2" w kolorze stalowym lub czekoladowym (oksydowane), 
3" nikl. polerowane, 4" nikl. matowe, 5" chromowane. 
Do l żaró w ki. Patrz Katalog Techniczny część D. 

3775 
Szkło w górnej części mleczne w dolnej 
we w nqtrz matowane lub odwrotnie. 
Średnica szkła 20, 25, 30 lub 35 cm. 

3772 
Szkło w górnej części wewnqtrz mato
wane, w d olnej mleczne lub odwrotnie. 
Średn. szkła 20, 25, 30 i 35 cm. Dług. rurki 50 cm. 

3428 
Szkło w górnej części we
wnqtrz matowane, w dolnej 
mato w e lub odw r otnie. 
Średnica szkła 30, 25,30 i 35cm. 
D l u g o ś ć r u r k i 50 c m. 
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3429 
Szkło w górnej części we
wnqtrz matowane, w dolnej 
mleczne lub odwrotnie. 
Średnica szkła 20, 25.30 i 35cm. 
D l u g o ś ć r u r k i 50 c m. 

3738 
S z k l o m l e c z n e o t w a r t e o d d o l u. 
Ś r e d n i c a s z k l a 16. 18. 20 l u b 25 cm. 
D l u g o ś ć r u r k i 50 cm. 



3724 
Szkło mleczne o średn .. . 
16. 18, 20, 25.30 lub 35 cm. 

Oprawy wykonane sq z mosiqdzu. Mogq być one wykończone: 1° w na
turalnym kolorze metalu {polerowane). 2n w kolorze stalowym lub 
czekoladowym (oksydowane). 3" niklowane polerowane, 4n niklo
wane matowe, 5° chromow. l żar. Patrz Katalog Techniczny część D. 

3726 
Szkło mleczne o średn. 
16. 18. 20, 25. 30 lub 35 cm. 

3592 
Szkło mleczne o średn. 
16, 18, 20. 25, 30, 35. 40 lub 
45 cm. Dług. rurki 50 cm. 

3590 
Tarcza matowa, szlifow. 
Szkło mleczne o średn. 
20, 25. 30 lub 35 cm. 
D l u g o ś ć rurki 50 cm. 
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3729 
Szkło mleczne o średn. 
16, 18, 20, 25, 30 lub 35 cm. 

3731 
Szkło mleczne lub żółte 
o średnicy 16. 18. 20 lub 
25 cm. Dług. rurki 50 cm. 

3598 
Szkło mleczne o średn. 
18, 20, 25, 30, 35. 40 lub 
45cm.Dlugość rurki 50 cm, 

3730 
Szkło mleczne lub żółte 
o średn.l6, 18.20 lub 25 cm. 



3732 
Średn. 25 lub 30 cm. 
S z k l o m l e c z n e. 

3593 
Szkło mleczne. 
Ś r e d n. 30 cm. 
Dług. łańc. 50 cm. 

Oprawy wykonane sq z mosiqdzu. Mogq być one wykoń
czone : lo w naturalnym kolorze metalu (polerowane) 2" w ko
lorze stalowym lub czekoladowym (oksydowane), 3" niklo
wane polerowane. 4" niklowane matowe. 5'' chromowane· 

Do l żarówki. Patrz Katalog Techniczny część D. 

3596 
S z k l o m l e c z n e , 
Średn. 25. 30 lub 35 cm. 

3733 
Szkło mleczne. 
Średn. 25 lub 30 cm. 
Dług. rurki 50 cm. 
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3595 
S z k l o m l e c z n e . 
Średn. 25. 30 lub 35 cm. 

3594 
Szkło mleczne. 
Ś r e d n. 30 cm. 
Dług. rurki 50 cm. 



3720 
Mosiężna polerowana lub 
nikl. Szkło mleczne. l żar. 
Średn. szkla lO lub 12 cm. 

3722 
Mosiężna polerowana luh 
nikl. Szkło mleczne. l żar. 
Średn. szkła lO lub 12 cm. 

3712 
Mofiężna polerowana lub 
nikl. Szkła mle::z. 4+ l żar. 
Średn. 40 cm Dług. 55 cm. 

3766 
Mos:ężna polerowana lub 
niklo"VI ana. Szkła mleczne. 
2 żarówki. Szerok. całko
wita 45 cm. Średn. 12 cm. 

3719 
Mosiężno polerowana lub 
mkl. Szkła matowe. l żar. 
Średn. 20 cm. Dług. 26 cm. 

3771 
Mosiężna poler. lub nikl. 
Średn. 13 cm. Dług. 23 cm. 

3770 
Mosiężna polerowana lub 
niklowana. Średnica ro
zety 8 cm. Długość: 18 cm. 

3721 
~/,osiężna polerowana lub 
nikl. Szkło mleczne. l żar 
Średn. szkła lO lub 12 cm. 

37 15 
Mosiężna polerowana lub 
niklowana. Szkło mleczne. 
l żarówka. Średn. 12 cm. 
U s z c z e l n i o n a. 

3714 
Mosiężna polerowana lub 
nikl. Szkła ml.:=czne. 3 żar. 
Szer. 40 cm. Dług. 49 cm. 



38 14 
Mosiężna poler. lub nikl. 
Tarcza ze szkła matowego. 
l żarówka. Średn. 48 cm. 

3808 
Mosiężna polerowana lub 
niklowana. Klosz ze szkła 
mlecznego o średn. 35 cm. 
Tarcza ze szkła matowego 
średnicy 45 cm. 3 żarówki, 

l 

3813 
Mosiężna chrorr..owana. 
Tarcza ze szkła matowego. 
l żar. Średn. całk. 68 cm. 

3815 
Mosię żna chromowana. 
Szkła mlecz. dolne średn . 
35 lub 40 cm. 3 żarówki. 
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38 11 
Mosiężna polerowana lub 
niklowana. Klosz Z8 szkła 
mleczn. lub kolorowego. 
Średnica klosza 25, 30. 35 
lub 40 cm. 2 lub 3 żarówki. 

3812 
. Mosiężna polerowana lub 
niklowana. Tarcza ze szkła 
matowego o średn. 50 cm. 
Klosz ze szkła mlecznego 
o średn. 30 cm. 3 żarówki. 



3641 
Mosiężna polerowana lub niklowana. 

Szkło mleczne. 
Do l żar.: średnica szkła 20 lub 25 cm .. 

średnica oprawy 24 lub 29 cm. 
Do 2 żar.: średnica szkła 30 lub 35 cm. 

średnica oprawy 35 lub 40 cm. 

3696 
Mosiężna polerowana lub niklowana. 

Szkło mleczne. 
Do l żar. : średnica szkła :ZO lub 25 cm. 

średnica oprawy 24 lub 29 cm -
Do 2 żar.: średnica szkła 30 lub ~5 cm. 

Średnica oprawy · 5 lub 40 cm. 

3697 
Mosiężna polerowana lub 
niklowana. Szkło mleczne. 
3 żar. Średnica szkła 35 cm. 
Średnica oprawy 40 cm. 

3711 
Mosiężna odlewana. Po
lerowana lub niklowana. 
Szczelna. Średnica 13 cm. 

3807 
Mosiężna }:olerowana lub 
mklowana. Klosz ze szkła 
mlecznego o krawędzi 15. 
20 :lub 25 cm. Średnica 
oprawy 23, 30 lub 40 cm. 

3597 
Mosiężna polerowc:na lub niklowana. 

Szkło mleczne. 
l żar. Średnica szkła 25, 30 lub 35 cm. 
Średnica oprawy 13, 15.5 lub 17 cm. 
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3678 
Mosiężna polerowana lub niklowana. 

Szkło mleczne. 
Do l żar.: średnica szkła 20 lub 25 cm. 

średnica oprawy 23 lub 28 cm. 
Do 2 żar.: średnica szkła 30 lub 35 cm. 

średnica oprawy 34 lub 40 cm. 

3688 
Mosiężna polerowana lub niklowana. 

Szkło mleczne. 
2 żarówki. Średnica szkła 22lub 30 cm 

Średnica oprawy 23 lub 31 cm. 

3616 
Mosiężna polerowana lub 
niklowana. Szkło mleczne. 
Szklo o wym. 25 X 25 cm. 
Średnicaoprawy 18 cm. 



3806 
Mosiężna polerowana lub 
niklowana. Klosz ze szkła 
mlecznego lub kolorowe
go. Średnica 25. 30, 35 lub 
40 cm. 2 lub 3 żarówki. 

3699 
Mosiężna polerowana lub 
niklowana. Szkła mleczne. 
2 żar. Prostokqtna o wym. 
44 X l5cm. Wysokość 14cm. 

3682 
Mosiężna polerowana lub 
nikł. Szkła matowe. 3 żar. 
$redn. 55 cm. Wys. 16 cm. 

3764 
Mosiężna polerowana lub 
niklowana. Szkła półcy

lindryczne, mleczne o wy
miarach 15 X 36, 15 X 50 lub 
22 X 50 cm. 3 b b 5 żarówek . 
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3804 
Mosiężna polerowana lub 
niklowana. Klosz ze szkła 
mlecznego lub kolorowe
go. Średnica 22, 30 lub 
35 cm. 2 lub 3 żarówki. 

3810 
Mosiężna polerowana lub 
niklowana. Klosz ze szkła 
mlecznego lub kolorowe
go. Średnica rozety 35, 41. 
49 lub 58 cm. 2 lub 3 żar. 

3689 
Mosiężna polerowana lub 
ni/.lowana. Szkła matowe. 
Kwadrat. do 4 żar. owym. 
44X 44 cm. lub do 2 żarówek. 
owym. 26X26 cm. Wys. l l cm. 



3684 
Mosiężna polerowana lub 
niklowana. Szkła matowe 
lub mleczne. 4 żarowki . 
Kwadratowa o wymiarze 
38 X 38 cm. Wysokość 13 cm. 

3683 
Mosiężna polerowana lub 
niklowana. Szkła matowe 
lub mleczne. l żarówka. 
D l u g o ś ć 27 c m. S z e
rokość 13 cm. Wys. 13 cm. 

3763 
Mosiężna polerowana lub 
nik lowana. Szkła matowe 
lub mlecz. Sześcian o bo
ku 15 lub 20 cm. Wysoko
ści odp_ow. 26 lub 32 cm. 

3685 
Mosiężna polerowana lub 
niklowana. Szkła matowe 
lub mleczne. 3 żar. Śred
nica górna 51 cm. Średn. 
dolna 43 cm. Wys. 15 cm. 
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3626 
Mosiężna polerowana lub 
niklowana. Szkła matowe 
lub mleczne. 2 żar. Długość 
40cm. Szer. l8cm. Wys.l3cm 

3627 
Mosiężna polerowana lub 
n iklowana. Szkło mlecz
ne. 2 żarówki. Wymiary 
37 X 15 cm lub 51 X 22 cm. 



Elementy pasów świe!lnych ze szkłami mlecznymi. Części me talowe mosiężne. niklowane lub chromowane . 

3820 Szkła cylindryczne, dług. 50 cm. średn. 15 lub 25 cm. 4- 5 żarówek na metr bieżqcy pasa. 

3821 Szkła cylindryczne, dług. 50 cm. średn. 15 lub 25 cm. 4- 5 żarówek na metr bieżqcy pasa. 

3822 Szkła w kształcie ' /q cylindra, dług. 50 cm. i promieniu 15 cm. 4-5 żarówek na metr bieżqcy pasa. 

3823 Szkła w kształcie ' :, cylindra o wymiarach l5X36 cm. l5X50 cm. 22X50 cm. 30X50 cm. 4- 5 żarówek na me tr bieżqcy pasa. 

\ 
3824 Szkło w kształcie '/2 cylindra o wymiarach l5X36 cm. l5X50 cm. 22X50 cm. lub 30X50 cm. 4 żarówki na metr bieżqcy pasa. 
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3571 
Mosiężna polerowana lub 
niklowana. Szkła matowe 
szlifowane. 12 żar. Sześcio
kątna. Średnica 42 cm. 
Długość całkowita 135 cm. 

3573 
Mosiężna pclerowana lub 
niklowana. Szkła matowe 
szlifowane. 2 żar. Sześcio

kątna. Średnica 34 cm. 
Długość całkowita 95 cm. 
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3578 
Mosiężna polerowana lub niklowana. 
Szkła matowe. l żarówka. Kwadratowa 
owym 43 X 43 cm. Wysokość całk. 56 cm. 



3506 
Mosiężna polerowana. Szkła 
mleczne lub mat. l żar. Wym. 
l5X l5X20 cm. Wysięg 30 cm. 

3577 
Mosiężna, kolor starego 
mo siqdzu. S z k l o matowe 
lub mleczne. l żarówka. 
Sześciokątna, o wymiarach: 
średnica 52 cm .. wys. 70 cm. 
W y s i ę g wspornika 54 cm. 
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2051 

3572 
Szkła molowe szlifowane. 
Sześciokątna, o wymiarach: 
średnica 27 cm. wys. 44 cm 
Wysięg wspornika 62 cm. 

Szkła opalowe lub molowe. 
l żar. Sześcian o wymiar. 
20X 20X 20 cm. Wysięg 19 cm. 



3504 
Mosiężna polerowana. Sześciokątna. 

Szkła matowe fazowane. l żarówka. 
Długość całk. 70 cm. Średnica 15 cm. 

3505 
Mosiężna polerowana. Sześciokątna. 

Szkła matowe fazowane. l żarówka. 

Wysięg 20 cm. Średnica 15 cm. 

3567 
Mosiężna poler. Sześciokątna. Szkło 
~ •rzezroczyste szlif. lub mrożone. l żar. 
Średnica 20 cm. Długość całk. 85 cm. 
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3563 
Mosiężna polerowana. Sześciokątna. 

Szkło matowe lub mleczne. Długość 
całkowita 60 c m. Średnica 39 cm. 

3562 
Brąz, kol. star. mosiądzu. Sześciokątna. 
Szkło katedralne. Długość całk . 59 cm. 
G órna średn. 39 cm. Dolna średn. 33 cm. 

' 



l 

3564 
Mosiężna, polerowana 
Szkło metowe szlifow. 
Długość calk. 90 cm. 
Ś r e d ;n i c a 2 3 cm. 

3568 

3565 
Brqz, kolor stary mosiqdz 
sześciokqtna. Szkło mrożo
ne z fazami s zlifowane lub 
katedralne. D l u g o ś ć cał
k owita 110 cm. Średn. 41 cm. 

Brqz, kolor stary mosiqdz 
sześciokqtna . Szkło szlifow. 
przezroczyste. Długość cał
kowita 100 cm. Średn. 33 cm. 
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3560 
Mosiężna. p olerowana 
lub oksydowana. Klosz 
mat. lub przezroczysty. 
Długość calk. 90 cm. 
Ś r e d n i c a 2 O cm. 

3561 
Brqz, kolor s tary mos iqd z. 
Szkło matowe lub prze
zroczyste. Średnica 26 cm. 
Długość całkowita 80 cm. 



3951 
Mosiężna polerowana lub niklowana. 
Szkła mleczne. 2 żar. Dług. całk. 120 cm. 
Szerokość 120 cm. Średn. szkieł 25 cm. 
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3952 
Mosiężna polerowana lub chromowana. 
3 żarowki. Szkła mleczne. Średnica 
35 cm. Długość całkowita 100 cm. 



3950 
Mosiężna polerowana lub niklowana. 
Abażur celonowy, zamknięty od spo
du szkłem mlecznym lub matowym 
w ramce mosiężne]. 2 żarówki. Dłu
gość calk. 120 cm. Abażur 70 X 24 cm. 
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3953 
Żelazna lakierowana. Rozety i lań
cuchy mosiężne. 4 żarówki. Wymiar 
podst. 100 X 35 cm. Dług. calk. 120 cm. 



3901 
Lampa ściqgana. Mosiężna 

polerowana lub niklowana. 
Szkło mleczne z otwo
rem u dołu. l żarówka . 

Średnica szkła 30 cm. 

3905 
Lampa ściągana. Mosiężna 

polerowana lub niklowana. 
Szkło mlecz. zamkn. l żar. 

Średni c a s z k l a 25 c m. 

3907 
Lampa ściągana. Mosiężna 
polerowon :1 lub niklowana. 
Szkło mleczne z otwo 
rem u dołu. l żarówka. 
Ś r e d n i c a s z k l a 2 5 c m. 
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3902 
Lampa ściqgan::r. Mosiężna 
polerowana lub niklowana. 
Szkło mleczne otwarte od 

dołu. l żarówka. 
Średni c a s z k l a 30 c m. 

3906 
Lampa ściągana. Mosiężna 
polerowana lub niklowana. 
Abażur c e lon. otwarty. l żar. 
Średnica abażuru 30 cm. 



3331 
Mosiężna poler. lub 
niklowana. Klosz ze 
szkła matowego. szli
fowanego średnicy 
45 cm. 3 żarówki. 
D!Ugość całk. 90 cm. 

3326 
Mosiężna poler. lub 
niklowana. Klosz ze 
szkła kolorowego 
imitacja alabastru. 
Średnica 45 cm. Dłu
gość całkowita 90cm. 

3321 
Mosiężna polerowana lub niklowana. 
Szkło mleczne lub kolorowe średnicy 
30 cm. 2 żar. Długość całkowita 90 cm. 

3345 
Ampla alabastrowa średnicy 35 cm. 
3 sznury jedwabne. rozeta mosiężna. 
l żarówka. Długość całkowita 90 cm. 
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3310 
Mosiężna poler. lub 
niklowana. Szkło ko
lorowe średn. 35 cm. 
2 żar. Dług. całk. 90 cm. 

3325 
Mosiężna poler. lub 
niklowana. Klosz ze 
szkła kolorowego 
imitacja alabastru. 
Średn. 40 lub 45 cm. 
2 żar. Dług. calk. 90 cm. 



3320 

3313 
Mosiężna polerowana lub 
niklowana. Klosz ze szkła 
mlecznego lub kolor. spo
czywa na reflektorze me
talowym. Średn. szkła 25. 
30. 35 lub 40 cm. 2 lub 3 żar. 
Długość całkowita 90 cm. 

3333 
Mosiężna niklowana. Re-

:- flektor niklowany średnicy . 
30 cm. Tafle ze szkła mat. 
lub przezroczystego. 2 żar. 
Dług()ŚĆ całkowita 90 crr. . 

Mosiężn:r polerowana lub 
niklowana. Średn. 30, 40 
lub 50 cm. 2 do 5 żarówek. 
Długość całkowita 90 cm. 
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3322 
Mosiężna polerowano lub 
niklowana. Klosz ze szkła 
mlecznego lub kolorowe
go. 2 żar. Średnica 30 cm. 
Długość całkowita 90 cm. 

3332 
Mosiężna . całk. chromo
wana. Tarcza ze szkła ma
tow. umocowana nad re
flektorem o średnicy 30. 40 
lub 50 cm. 2 lub 3 żarówki. 
Długość całkowita 9Cl cm. 

3314 
Mosiężna niklowana. Tar
cza ze szkła matowego lub 
mleczn. umocowana nfJd 
reflektorem o średnicy 30. 
40 lub 50 cm. 2 lub 3 żar. 
Długość całkowita 90 cm. 



3328 

5585 
Mosiężny polerowany lub niklow. 
Tarcze ze szkła mlecznego lub 
matowego. 6 żar. wystawowych. 
Dług. całk. 120 cm. Średn. 50 cm. 

Mosiężny niklow. Szkła mat. z brzegami 
przezroczystymi. 2 żar. Średn refl. 30 cm 
Średn. całk. 45 cm. Długość całk. 108 cm. 

/ 
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5587 
Mosiężny polerowany lub niklowany. 
Klosze ze szkła mlecznego lub kolorow. 
Tarcza ze szkła mlecznego lub matow. 

l+ l żar . 
Długość całk. 100 cm. Średnica 45 cm. 

5328 
Mosiężny polerow.. niklow. lub srebrz. 
Szkła matowe szlifowane. l żar . wys!. 
Średnica 30 cm. Długość całk. 80 cm. 



5367 
Mosiężny polerowany lub niklowany. 
Szkła mat. lub szlif. l żar. wystawowa._ 
Dlug:>ść calk. 125 cm. Średnica 20 cm. 

5608 
Mosiężny poler. lub chrom. 
Szkła mleczne pólcylindryczne. 
Średnica 15 X 36 cm. 3 żarówki. 
Dług. calk. 120 cm. Śrcdn . 35 cm. 
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5329 
Mosiężny polerowany lub niklowany. 
Szkła przezroczyste z brzegami mat. 
szlifowanymi. 6 żar. wystawowych. 
Długość całk . 125 cm. Śre::inica 27 cm. 



-~ ------ --------

3360 
Mosiężny polerowany lub 
niklowany. Szkło mleczne 
lub kolorowe. Abażur ce
lonowy średn. 40 cm. l żar. 

Długość: całkowita 85 cm. 

5118 
Mosiężny polerowany lub 
niklowany. Abażur celo
nowy otwarty od dołu. Tar
cza ze szkła matowego na 
środku przezroczysta. l ża-
rówka. Długość: całkowita 
120 cm. Średnica 55 cm. 
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3361 
Mosiężny polerowany lub 
niklowany. Szkło mleczne 
lub kolorowe. Abażur ce
lonowy średn. 40 cm. l żar. 
Długość: całkowita 85 cm. 



5113 
Lampa ściqgana. ·szkło górne mleczne . Aba
żur jedwabny lub cele nowy. 2 +l żarówka. 
Dług. od 100 do 170 cm. Średn. abażura 60 cm· 
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5114 
Lampa ściqgana. Szkło górne mleczne. Aba
żur jedwabny lub celonowy. 2 + l żarówka. 
Dług. od 100 do 170 cm. Średn. abażura 55 cm. 



5124 
Mosiężny chromowany. Klosz ze szkła 
mlecznego lub kolorowego. Abażur 
celonowy lub pergam. Tarcza ze szkła 
mat. przezroczysta na środku. 4 +l żar. 
Długość całk. 120 cm. Średnica 45 cm. 

5122 
Mosiężny chromowany. Klosze ze szkła 
mlecznego lub kolorowego. Reflektor 
metalowy. Tarcza ze szkła matowego 
przezroczysta na środku. 3 +l żar. 

Długość całk. !lO cm. Średnica 48 cm. 

5123 
Mosiężny chromowany. Klosze ze szkła 
mlecznego lub kolorowego. Abażur 
celonowy lub pergam. Tarcza ze szkła 
mat. przezroczysta na środku. 4 + l żar. 
Długość całk. 120 cm. Średnica 45 cm. 



5121 
Mosiężny chromowany. Klo
sze ze szkła mlecznego lub 
kolorowego. Refleklor meta
lowy. Tarcza ze szkła mato
wego przezrocz. na środku. 

4 + l żar. Długość całko
wita 120 cm. Średnica 60 cm. 
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5120 
Mosieżny chromowany. Klo
sze ze szkła matowego lub 
kolorowego. Refleklor me ta
lowy. Tarcza ze szkła mato
wego przezrocz. na środku. 
4 + l żar. Długość całko
wita 120 cm. Średnica 60 cm. 



5119 
Mosiężny chromowany. Re
flektor metalowy. Tarcza ze 
szkła matowego przezrocz. 
na środku. 4+ l żar. Długość 
cołk. 120 cm. Średnica 60 cm. 
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5125 
Mosiężny chromowany. Re
flektor metalowy. Tarcza ze 
szkła matowego przezrocz. 
na środku . 3 +l żar. Długość 
cal k. 120 cm. Średnica 60 cm. 



5126 
Mosiężny polerowany lub niklow. 
Abażur jedwabny lub celonowy 
z obrączką metalową. 6 + l żar. 
Długość całk. 120 cm. Średn 70 cm. 

~8 

5104 
Mosiężny polerowany lub niklow. 
Szkła przezrocz. z brzegami mat. 
szlif. Abażur jedwabny lub celon. 
z dwiema obrączkami me!alow. 
3+ l żar.; żar. górne zgw. •mignon•. 
Długość całk. 125 cm. Średn. 60 cm. 



5116 
Mosiężny, polerow. lub niklowany. 
Klosz ze szkła żółtego. Abażur jedw. 
z obrączkami metal. 3 + l żarówka. 
Długość calk. 150 cm. Średn. 70 cm. 
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5117 
Mosiężny, polerow. lub niklowany. 
Reflektor metalowy. Abażur jedw. 
z obrączkami metal. 2+ l żarówka. 
Długość calk. 150 cm. Średn. 70 cm. 



5115 
Mosiężny polerowany lub niklowany. 
Szkła mleczne lub kolorowe. Abażur 
jedwabny lub celonowy. 3 + l żar. 
Długość calk. 135 cm. Średnica 60 cm. 
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511 2 
Mosiężny polerew lub niklow. Szkła 
mleczne lub kolorowe, otwarte u góry. 
Abażur i e d wabny lub celonowy 
zamknięty od spodu. 3+1 żar. 
Długość calk. 125 cm. Średnica 65 cm. 



5105 
Mosiężny polerowany lub r iklow. 
Szkła przezroczyste z brzegami 
matow. szlif. Abażur jedwabny 
z obrqczkq metalową. 4 + l żar. 
Długość calk. 125 cm. Średn. 65 cm. 
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5108 
Mosiężny polerowany lub niklo
wany. Szkła matowe. Abażur jed
wabny lub celonowy z obrqczkq 
metalową. 5 + l żarówki. Długość 
całkowita 125 cm. Średnica 70 cm. 



5102 
Mosiężny polerowany lub niklowany. 
Szkla przezroczyste z brzegami mat. 
szlif. Abażur jedwabny. 3+1 żarówka. 
Żarów'ki górne z gw ... mignon". 
Długość całk. 150 cm. Średnica 60 cm. 
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5101 
Mosiężny polerowarty lub niklowany. 
Abażur jedwa bny z frendzlq i obrqcz
kq metolowa . 3 +l żarówka. Długość 

całkowita 160 cm. Średnica 70 c m. 



511 o 
Mosiężny polerowany lub niklowa 
ny. Abażur jedwabny lub c elono
wy z dwiema obrqczkami meta
lowymi. 6 + l żarówka. Długość: 
całkowita 125 cm. Średnica 60 cm. 
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5109 
Mosiężny pole row. lub niklowany. 
Szkła matowe. Abażur jedwabny 
lub celonowy z dwiema obrqcz
kami metalowymi. 6 + l żarówka . 
Długość: całk. 125 cm. Śred. 60 cm. 



5570 
Mosiężny poler. lub nikl. 
Szkła mleczne lub kolor. 

2 żarówki. 

Długość całk. JOD cm. 
S z e r o k o ś ć 4 7 c m . 
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5567 
Mosiężny poler lub nikl. 
Szkła matowe lub kolor . 

2 żarówki. 
Długość całk. 100 cm. · 
S z e r o k o ś ć 5 O c m . 

Mosiężny poler. lub nikl. 
Szkła mleczne lub kolor. 

3 żarówki. 
Długość całk. 100 cm. 
Ś r e d n i c a 5 4 c m. 

5541 
Mosiężny poler. lub nikl. 
Szkła mleczne lub kolor . 

3 żarówki. 
Długość całk. 100 cm. 
Średnica 46 cm 
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5540 
Mosiężny poler. lub nikl. 
Szkła mleczne lub kolor. 

3 żarówki. 
Dł u gość ca ł k. 100 cm 
Ś r e d n i c a 4 6 c m. 



5591 
Mosiężny polerowany lub 
niklowany. Klosze ze szkła 
matowego lub kolorowego. 
3 + l żarówka. Długość 
całk. 100 cm. Średn. 56 cm. 

5586 
Mosiężny polerowany lub 
niklowany. Szkła mleczne 
lub kolorowe. 2 + l ża

rówka. Długość całkowi
ta 100 cm. Szerokość 55 cm. 

\ 
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5592 
Mosiężny polerowany lub 
niklowany. Klosze ze szkła 
matowego lub kolorowego. 
3 + l żarówka. Długość 
całk. 100 cm, Średn. 60 cm, 



5539 
Mosiężny polerowany lub 
niklowany. Szkła mleczne 
lub kolorowe. 3 + l ża

rówka. Długość całkowita 
110 cm. Średnica 48 cm. 

5544 
Mosiężny polerowany lub 
niklowany. Szkła mle.t:zne 
lub kolorowe. 3 + l · ża
rówka. Długość całkqy.rita 
!lO cm. Średnica 60 cm. 

,. 
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5546 
Mosiężny polerowany lub 
niklowany. Szkła mleczne 
lub kolorowe. 3 + l lub 
4 + l żarówka. Długość 
calk. l lO cm. Średn. 49 cm. 

5538 
Mosiężny polerowany lub 
niklowany. Szkła mleczne 
lub kolorowe. 3 + l ża

rówka. Długość całkowita 
!lO cm. Średnica 48 cm. 



5554 
Mosiężny polerowany lub niklow. 
Szkła mleczne lub kolor. 4 + l żar. 
Długość całk. 110 cm. Średn. 58 cm. 

5542 
Mosiężny polerowany lub niklow. 
Szkła mleczne lub kolor. 3 +l lub 

4 +l żar. 
Długość całk. 110 cm. Średn. 60 cm. 
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5553 
Mosiężny pole-rowany lub niklow. 
Szkła mleczne lub kolor. 3 + l lub 

4 + l żar. 
Długość całk. 110 cm. Średn. 58 cm. 



5363 
Mosiężny polerowany lub niklow. 
Szkła mleczne, średn. 16 lub 18 cm. 
3 żar. Dług. całk.lOOcm. Średn.48cm. 

5364 
Mosiężny polerowany lub niklow. 
Szkła mleczne, średn. 16 lub 18 cm. 
3żar . Dług . całk . 100 cm. Średn.48cm. 
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5375 
Mcsiężny polerowany lub niklow. 
Szkła mleczne. średn. 16 lub 18 cm. 
3żar. Dług. całk.lOOcm. Średn . 48cm. 

5385 
Mosiężny polerowany lub niklow. 
Szkła mleczne, średn. 16 lub 18 cm. 
3żar. Dług. całk. 100 cm. Średn.48cm. 



5515 
Mosiężny polerowany lub niklowany. 
Szkła mleczne, matowe lub kolorowe 
o wym. 16 X 17 lub 18 X 19 cm. 3 żar. 
Długość całk. 85 cm. Śr.o dnica 49 cm, 

5516 
Mosiężny polerowany lub niklowany. 
Szkła mleczne, matowe lub kolorowe 
owym, 16 X 17 lub 18 X 19 cm. 3+ l żar. 
Długość całk. 100 cm. Średnica 49 cm. 
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5507 
Mosiężny polerowany lub niklowany. 
Szkła żółte lub mleczne o wymiarach 
16 X 19 lub 18 X 21 cm. 4 żarówki . 
Długość calk. 85 cm. Średnica 49 cm. 

5376 
Mosiężny polerowany lub niklowany. 
Szkła mleczne o srednicy 16 lub 18 cm. 

3 lub 5 żarówek. 
Długość calk. 100 cm. Średnica 54 cm. 



5503 
Mosiężny polerowany lub niklowany. 
Szkła mleczne o średnicy 16 lub 18 cm. 

3 żarówki. 
Długość. całk. 100 c;m. Średnica 48 cm. 

5505 
Mosiężny polerowany lub niklowany. 
Szkła mleczne o średnicy 16 lub 18 cm. 

lO żarówek. 
Długość całk. 110 cm. Średnica 95 cm. 
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5504 
Mosiężny polerowany lub niklowany. 
Szkła mleczne o średnicy 16 lub 18 cm. 

5 żarówek. 
Długość całk. 100 cm. Średnica 54 cm. 



5387 
Mosiężny polerowany lub niklowany. 
Szkła mleczne o średnicy l6lub 18 cm. 

5 żarów'E?k. 
Długość całk. lCO cm. Średnica 54 cm. 

5566 
Mosiężny polerowany lub niklowany. 
Szkła kolorow e . 6 + 2 żarówki. 
Długość calk. 110 cm. Średnica 80 cm. 
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5501 
Mosiężny polerowany lub niklowany. 
Sz kła kolorowe otwarte u góry . 5 żar. 
Dl u gość całk. 100 cm. Średnica 70 cm. 



,· 

5602 
Mosiężny polerowany lub niklow. 
Szkła matowe lub kolorowe. 4 żar. 

Długość całk. 80 cm. Średn. 70 cm. 

5601 
MQsiężny polerowany lub niklow. 
Szkła matowe lub kolorow e. 4 żar . 

Dlugośc calk. 80 cm. Średn. 70 cm. 
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5603 
Mosiężny polerowany lub niklow. 
Szkła matowe lub kolorowe. 4 żar. 

Długość calk, 80 cm. $redn, 70 cm. 



5593 
Mosiężny polerowany lub niklowany. 
Klosze ze szkła mat. lub żółte. 3 żar. 
Długość całk. 90 cm Średnica 60 cm. 

5589 
Mosiężny polerow. lub niklow. Klosze 
ze szkła mlecznego lub żółtego. 3 żar. 

Długość całk. 90 cm. Średnica 60 cm. 
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5590 
Mosiężny polerowany lub niklowany. 
Klosze ze szkła mat. lub żółte. 3 żar. 
Długość calk. 90 cm. Średnica 60 cm. 



5604 
Mosiężny polerowany lub niklo
wany, Szkła mato we lub kolor. 

3 żarówki. 

Dług, całk. 90 cm. Średn. 64 cm. 

5577 
Mosiężny polerowany lub niklo
wany. Szkła mleczne lub kolor. 

3 żarówki. 
Dług. całk. 100 cm. Średn. 76 cm. 
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5597 
Mosiężny polerowany lub niklo
wany. Szkła matowe lub kolor. 

4 żarówki. 
Dług. całk. lQ(J cm. Średn. 56 cm. 



5502 
Mosiężny polerowany lub niklow. 
Szkła żółte lub matowe. 3 żarówki. 
Długość: calk. 100 cm. Średn. 64 cm, 

5579 
Mosiężny polerowany lub niklow. 
Szkła mleczne lub kolorowe. 3 żar. 
Długość: całk. 100 cm. Średn. 82 cm. 
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5578 
Mosiężny polerowany lub niklow. 
Szkła mleczne lub matowe. 3 żar. 
Długość: calk. 100 cm. Średn. 62 cm. 



5588 
Mosiężny polerowany lub niklowany. 
Szkła mleczne lub kolorowe. 3 żarówki. 
DługośĆ całk. 100 c;:m. Średnica 45 cm. 

·~ 

5549 
Mosiężny polerowany lub niklowany. 

Szkła żółte. 3 żarówki. 
Długość całk. 110 cm. Średnica 78 cm. 
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5575 
Mosiężny polerowany lub niklowany. 
Szkła mleczne lub kolorowe. 3 żar. 

Długość całk. 100 cm. Średnica 57 cm. 



5576 
Mosiężny polerowany lub niklow. 
Szkła mleczne lub kolorowe. 5 żar. 
Długość calk. 100 cm. Średn. 80 cm. 

5557 
Mosiężny polerowany lub niklow. 
Szla mleczne lub kolorowe. 3 żar. 
Długość calk. 100 cm. Średn. 62 cm. 
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5574 
Mosiężny polerowany lub niklow. 
Szkła mleczne lub kolorowe. 5 żar. 
Długość całk. 100 cm. Średn. 80 cm. 



5561 
Mosiężny polerowa ny lub niklow. 
Szkła matowe lub kolor. 3 + 2 żar. 
Długość całk. 100 cm. Średn. 78 cm. 

5609 
Mosiężny polerowany luh niklow. 
Szkła mleczne lub mat. 4 + l żar. 
Długość calk. 100 cm. Średn. 72 cm. 
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5562 
Mosiężny polerowany lub nikłow. 
Szkła matowe szlifowane. 4 + l żar. 
Długość całk. 100 cm. Średn. 70 cm. 



5558 
Mosiężny polerowany lub niklowany. 
Szkła mleczne lub kolorowe. 3 żarówki. 
Długość całk. 100 cm. Średnica 60 cm. 

5560 
Mosiężny polerowany lub niklowany. 
Szkła mleczne lub kolorowe. 5 żarówek. 
Długość calk. 120 cm. Średnica 82 cm. 
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5559 
Mosiężny polerowany lub niklowany. 
Szkła mleczne lub kolorowe. 3 żarówki. 
Długość całk. 100 cm. Średnica 62 cm. 



5552 
Mosiężny polerowany lub niklowany. 

Szkła mleczne 4 żarówki. 
Długość całk . 100 cm. Średnica 76 cm. 

5584 
Mosiężny chromowany. Reflektory metal. 
Klosze ze szkłamlecznego lub kolorowego. 

3 żarówki. 
Długość całkowita 100 cm. Średnica 76 cm. 
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5550 
Mosiężny polerowany lub niklowany. 

Szkła mleczne. 4 .żarówki 

Długość całk. 100 cm. Średnica 62 cm. 



5543 
Mosiężny polerowany lub niklow. 
Szkła matowe lub kolorowe. 4 żar. 
Długość całk. 100 cm. Średn. 68 cm. 

5563 
M;siężny polerowany lub niklow. 
Szkła matowe lub kolorowe. ó żar. 
Długość całk. 100 cm. Średn. 80 cm. 
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5551 
Mosiężny polerowany lub niklow. 
Szkła matowe lub kolorowe. 3 żar. 
Długość calk. 100 cm. Średn. 65 cm. 



5596 
Mosiężny polerowany lub niklow. 
Klosze ze szkła mat. lub kolor. 3 żar. 
Długość całk. 100 cm. Średn. 60 cm. 

5582 
Mosiężny polerowany, niklowany 
lub częściowo oksydowany, Klosze 
ze szkła matowego lub kolor. 4 żar. 
Długość całk. 100 cm. Średn. 63 cm, 
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5555 
Mosiężny polerowany lub niklow. 
Szkła mleczne lub kolorowe. 4 żar. 
Długość calk. 100 cm. Średn. 58 cm. 



5527 
Mosiężny polerowany lub niklow. 
Szkła matowe lub żółte. 6 żarówek. 
Długość calk. 100 cm. Średn. 78 cm. 

5524 
Mosiężny polerowany lub niklow. 
Szkła. matowe szlifowane. 5 żar. 
Długośc calk. l OJ cm. Średn. 65 'cm. 
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5526 
Mosiężny polerowany lub niklow. 
Szkła matowe lub żółte. 5 żarówek. 
Długość całk. 100 cm. Średn. 72 cm. 



5565 
Mosiężny polerowany lub niklow. 
Szkła mleczne lub kolorowe. 5 żar. 
Długość całk. 100 cm. Średn. 52 cm. 

5548 
Mosiężny polerowany lub niklow. 
Szkła mleczne lub kolorowe. 5 żar. 
Długość calk. 100 cm. Średn. 52 cm. 
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5389 
Mosiężny polerowany lub niklow. 
Szkła mleczne lub kolorowe. 3 żar. 
Długość calk. 100 cm. Średn. 40 cm. 

5573 
Mosiężny polerowany lub niklow. 
Szkła mat. lub kolor. 3 lub 5 żar. 
Długość całk. 100 cm. Średn. 68 cm. 



5598 
Mosiężny chromowany. Klosze ze 
szkła matowego lub kolor. 5 żar. 
Długość całk. 100 cm. Średn. 80 cm. 

5600 
Mosiężny chromowany. Abażurki 
celonowe lub pergaminowe. Tarcze 
ze szkła mat. lub mlecznego. 3 żar. 
Długość całk. 100 cm. Średn. 72 cm. 
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5599 
Mosiężny chromowany. Klosze ze 
szkła matowego lub kolor. 4 żar. 
Długość całk. 100 cm. Średn. 68 cm. 



5519 
Mosiężny poler. lub niklow 
Szkła ma!. lub żółle. Dług. 

calk. 100 cm. Średn. 48 cm. 

5315 
Mosiężny poler. lub patyn. 
6 żarówek. Długość całko

wita 110 cm. Średnica 47 cm. 
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5520 
Mosiężny poler. lub niklow. 
Szkła mat. lub żółte. Dług. 

całk. 100 cm. Średn. 58 cm. 

5537 
Mosiężny poler. lub niklow. 
Szkła ma!. lub żółte. 3 żar. 
Dl. calk. 100 cm. Średn. 58 cm. 



5605 
Mosiężny poler. 
lub patynowany, 
Szkła matowe. 
8 żarówek. 
Dług. calk. 120 cm. 
Średnica 55 cm. 

5533 
Mosiężny polerow. lub patynowany. 

Szkła matowe. 9 żarówek. 
Długość całk. 130 cm. Średn. 80 cm, 
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5534 
Mosiężny poler. 
lub patynowany. 
Szkła matowe. 
4 + 8 żarówek. 
Dług. calk. 120 cm. 
Średnica 65 cm. 



5340 
Mosiężny polerowany lub niklow. 

Szkła matowe. 6 żarówek. 
Długość calk. 110 cm. Średn. 47 cm. 5339 

Mosiężny polerowany lub niklow. 
Szkła matowe. 4 żarówki. 

Długość całk. 110 cm· Średn. 42 cm. 

5341 
Mosiężny polerowany lub niklow. 

Szkła matowe. 6 żarówek. 
Długość całk. 110 cm. Średn . 60 cm. 
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5351 5532 
Mosiężny polerowany lub niklow. Mosiężny polerowany lub niklow. 

Szkła matowe. 3 żarówki. Szkła matowe. 3 żarówki. 
Długość całk. 100 cm. Średn. 40 cm. Długość całk. 100 cm. Śre~n 40 cm. 

5342 
Mosiężny polerowany lub niklow. 

Szkła matowe. lO + 5 żarówek. 
Długość całk. l lO cm. Średn. 60 cm. 
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558 1 
Mosiężny polerowany, patynowany 
lub niklowany. Abażurki celonowe. 
Szkła dolne mleczne lub mat. 5 żar. 
Długość calk. 100 cm. Średn. 75 cm. 

5594 
Mosiężny chrom. Abażurki celon. 
Szkła dolne mleczne lub mat. 4 żar. 
Długość całk. 100 cm. Średn. 61 cm. 
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5580 
Mosiężny patyn. Abażurki celon. 
Szkła dolne mleczne lub mat. 5 żar. 
Długość całk. l lO cm. Średn. 75 cm. 



5318 
Mosiężny p ole r. lub nik!. 
Szkła mat. z obrączkami 
mosiężnymi. 6 żar. Długość 

całk. l lO cm. Średn. 47 cm. 

5313 
Mosiężny poler. lub nikl. 
Szkła mat. z obrączkami 
mosiężnymi. 10+5 żar . Dług. 
c a lk. l lO cm. Średn. 60 cm. 
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53 19 
Mosiężny poler. lub nikl. 
Szkła mat. z obrączkami 
mosiężnymi. lO żar . Dług. 

calk. 110 cm. Średn. 63 cm. 



5583 
Mosiężny pole rowany lub niklow. 
Klosze ze szkła mat. lub kolor. 4 żar. 
Długość całk. 100 cm. Średn . 53 cm. 

5530 
Mosiężny poler. lub niklow. 4 żar. 
Długość calk. 100 cm. Średn. 46 cm. 
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5338 
Mosiężny poler. lub niklow. 3 żar. 
Długość całk. 100 cm. Średn. 33 cm. 

5606 
Mosiężny polerowany lub niklow. 
Długość całk. 100 cm. Średn. 36 cm. 



5531 
Mosiężny polerowany lub niklow. 

6 żarówek. 
Długość. całk. 100 cm. Średn. 36 cm. 

5522 
Mosiężny polerowany lub niklow. 

6 żarówek. 
Długość calk. 100 cm. Średn. 40 cm. 
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5321 
Mosiężny polerowany lub niklow. 

4 żarówki. 
Długość całk. 100 cm. Średn. 34 cm. 



5369 
Mosiężny poler. lub niklow. 4 żar. 
Długość całk. 80 cm. Średn. 24 cm. 

5536 
Mosiężny poler. lub niklow. 12 żar. 
Długość całk. 150 cm. Średn. 54 cm. 
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5368 
Mosiężny poler. lub niklow. 4 żar. 
Długość całk. 85 cm. Średn . 25 cm. 

' 



' 

5333 
Mosiężny polerowany lub 
niklow. 6 + 6 żar. Długość 
całk. 175 cm. Średn. 38 cm. 

5332 
Mosiężny polerowany lub 
niklowany. 6 żar. Długość 
całk. 120 cm. Średn. 26 cm. 

5334 
Mosiężny polerowany lub 
niklow. 6 + 12 żar. Długość 
calk. 200 cm. Średn. 62 cm. 
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5314 
1'v1osiężny polerowany lub niklow. 
Szkła matowe. 8 żar ... mignon" (E 14). 
Długość całk. 110 cm. Średn. 45 cm. 

5607 
Mosiężny chromow. tuleje miedz. 
Szkła matowe. 5 żar ... mignon" (E 14). 
Długość całk. 110 cm. Średn. 62 cm. 
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5324 
Mosiężny polerowany lub niklow. 
Szkła matowe. 6 żar ... mignon'' (E 14). 
Długość całk. 110 cm. Średn. 27 cm. 



5325 
Mosiężny poler. srebrzony 
lub niklowany. Szkła mato
we szlifowane. 6 lub 8 żar. 
.. mignon" (E 14). Długość: 
całk. 135 cm. Średn. 62 cm. 

2104 
Mosiężny poler. lub niklow. 
Szkła mat. szlifowane. 2 żar . 
.. mignon" (E 14). Szer. 26 cm. 
Wys. 56 cm. Wysięg 17 cm. 

5326 
Mosiężny poler.. srebrzony 
lub niklowany. Szkła mato
we szlifowane. 8+8 żarówek 
.. mignon" (E l4l. Długość: 
całk. 150 cm. Średn. 66 cm. 



5517 
Mosiężny p::>lerowany, lub 
nikl. Przybrany kryształami. 
8 żar . .,mig n on" (E 14). Dług. 

całk. 120 cm. Średn. 74 cm. 

5305 
Mosiężny nikl. matowy lub 
srebrzony. Perły kryształ.. 

szkło ·matowe szlifowane. 
8 żar. .. mignon" (E 14). Dług. 

całk. 120 cm. Średn. 74 cm. 
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5529 
Mosiężny poler. lub nik l o w. 
Szkła matowe szlifowane. 
Przybrany krysz!. 6 żar. Dług. 
calk. 130 cm. Średn. 80 cm. 



1178 
.. Louis XVI". Brqz, kol. zloty. 
Abażur jedwabny, l żar. 
Wysokość całkowita 35 cm. 

1172 
.. Louis XVI". Brqz, kol. złoty. 
Abażur jedwabny. l żar. 
Wysokość całkowita 45 cm. 

1175 
.. Louis XV". Brqz, kol. złoty. 
Abażur jedwabny. l żar. 

Wysokość całkowita 38 cm. 

1165 
.. Empire". Brqz, kolor zloty, 
gładkie części patynowane. 
Abażur jedwabny. 2 żar. 
Wysokość całkowita 51 cm . 
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1176 
..Louis XIV". Brqz, kol. złoty . 
Abażur jedwabny. l żar. 
Wysokość całkowita 47 cm. 

1170 
..Louis XVI". Brąz. kol. złoty. 
Abażur jedwabny. l żar. 
Wysokość całkowita 42 cm. 



1159 
Brqz patynowany. 2 żm. 
Abażur jedwabny. 
Wysokość calk. 42 cm. 

1149 
Mosiężna polerow. lub 
o k s y d o w a n a. Klosz 
szklany. l żarówka. 
Wysokość calk. 40 cm. 

1155 
Brqz polerowany. 2 żar. 
Abażur i e d w a b n y, 
Wysokość calk. 42 cm. 

1163 
Mosiężna polerow. lub 
oksydowana. Klosz 
szklany. l żarówka. 

Wysokość calk. 42 cm. 
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1162 
Brqz patynowany. 2 żar. 
Abażur i e d w a b n y, 
Wysokość calk. 41 cm. 

1150 
Mosiężna polerow. lub 
ok s yd owa n a. Klosz 
szklany. l żarówka. 
Wysokość całk. 40 cm. 



2156 
Brqz, kolor złoty. 

l żar. Wysięg 16 cm. 

2143 
Mosiężny polero
wany. 2 żarówki. 

W y s i ę g 15 c m. 

r 
'· 

2191 
.. Louis XVI". Brqz, 
kolor zloty. 2 żar. 
Wy s i ę g 20 c m. 

2157 
Brqz, kolor zloty. 
l żar. Wysięg 16 cm. 

2202 
.. Angielski". Brqz 
patynowany. 2 żar. 

W y s i ę g 15 c m. 
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2158 
..Louis XVI". Brqz, 
kolor zloty. l żar . 
W Y s i ę g 20 c m. 

2142 
Mosiężny polerow. 
lub oksydowany. 
l-żar. Wysięg 15 cm. 



2194 
.. Louis XVI". Brqz. kol. zloty. 
Wysokość ścianki 44 cm. 

Wysięg 15 cm. 

2141 
.. Louis XVI". Brqz. kol. zloty. 

Wysięg 16 cm. 

2196 
.. Louis XVI". Brqz, kol. zloty. 

Wysięg 15 cm. 

2190 
.. Louis XVI". Brqz. kol. zloty, 
Wysokość ścianki 60 cm. 

Wysięg 18 cm. 

2189 
.. Louis XVI". Brqz. kol. zloty. 
Wysokość ścianki 60 cm. 

Wysięg 18 cm. 
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2198 
.. Louis XVI". Brqz. kol. zloty. 
Wysokość ścianki 44 cm. 

Wysięg 15 cm. 

2145 
B r~q z. k o l o r z l o l y. 

Wysięg 16 cm. 

2196 
.. Louis XVI". Brqz. kol. zloty . 

Wysięg 15 cm. 



2150 
.. Angielski". Brqzowy pa
tynowany. 3-ramienn y, 

Wysięg 18 cm. 

2212 
Brqz .. patynowany. 3-ram. 
Średnica tarczy 25 cm. 

Wysięg 22 cm. 

2147 
.. Louis XVI". Brqz, kol. zloty. 
Wysokość ścianki 35 cm. 

Wysięg 16 cm. 
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2208 
Mosiężny, patynow. 5 ram . 
Średnica tarczy 22 cm. 

Wysięg 22 cm. 

2200 
.. Louis XVI". Brqz. kol. zloty. 
Wysokość tarczy 23 cm. 

Wysięg 17 cm. 

• 



2210 
Brqzowy, patynowany 
w kol. st. mos., z kulq 
ze szkła mleczn. Średn. 
30 cm. Wysięg 42 cm. 
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2221 
Brqzowy, patynowany. 
Rozpiętość ram. 35 cm. 

Wysięg 45 cm. 

/ 
l 



5407 
.. Louis XVI". Brqz, koL złoty. 
4 żar. Długość całk. 75 cm. 

Średnica 40 cm. 

5350 
.. Louis XVI", Brqz, kol. złoty. 
4 żar. Długość całk. 62 cm. 

Średnica 45 cm. 
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5417 
.. Louis XVI". Brqz, kol. złoty . 
4 żar. D,ugość całk. 75 cm. 

$rędnica 45 cm. 



5419 
.. Louis XVI" 

Brqz, kolor zloty. 6 żarówek. 
Dług. calk. 95 cm. Średn. 35 cm. 

5421 
.. Louis XVI" 

Brqz, kolor zloty. 8 żarówek. 
Dług. calk. 95 cm. Średn. 43 cm. 

106 

5433 
.. Louis XVI" 

Brqz, kolor zloty. 6 żarówek. 
Dług. calk. 95 cm. Średn. 35 cm. 



5432 
.. Louis XVI". Brqz, kol złoty. 
6 żar. Długość całk. 95 cm. 

Średnica 35 cm. 

5423 
.. Louis XVI". Brqz, kol. złoty, 
6+1 żar. Dług. całk. 100 cm. 

Średnica 35 cm. 
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5392 
.. Louis XVI". Brqz, kol. złoty, 
3 żar. Długość całk. 90 cm. 

Średnica 25 cm . 



5391 
.. Louis XVI". Brqz, kol. złoty. 
3+ l żar. Dług. całk. 75 cm. 

Średnica 40 cm. 

5416 
.. Louis XVI". Brqz, kol. złoty . 

3 żar. Długość całk. 85 cm. 
Średnica 46 cm. 

5418 
.. Louis XVI". Brqz, kol. zloty . 
3 żar. Długość calk. 52 cm. 

Średnica 45 cm. 

,. 



, . 

5415 
.. t.ou is XVI". Brąz. k ol. zloty. 
6+3 żar. Dług. ca łk . 100 cm. 

Średnica 50 c m. 
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5412 
.. Louis XVI". Brqz. kol. złoty. 
6 żar. Długość całk . 90 cm. 

Średnica 50 cm. 



5276 
Brqz, patynowany. 6 żar. 
Długość całkowita 100 cm. 

Średnica 52 cm. 

5278 
Brqz, patynowany. 6 żar. 
Długość całkowita 106 cm. 

Średnica 52 cm. 
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5311 
Mosiężny. żółty w kolorze 
st. mos. lub oksydowany. 
3 żar. Długość całk. 90 cm. 

Średnica 36 cm. 



5425 
.. Gdański". Brqz, kolor stare
go brqzu. 6 żar. Długość 
całk. 76 cm. Średnica 65 cm. 

2206 
Mosiężny, kol. starego brqzu. 
Z-ramienny. Wysięg 12 cm. 

11 1 

5430 
.. Gdański". Brqz, kolor stare
go brqzu. 12 żar. Długość 
całk. 120 cm. Średn. 65 cm. 



2224 
Brąz, gotycki. kolor złoty. 

l-ram. Wys. ścianki 32 cm. 
Wysięg 22 cm. 

5480 
Brąz. gotycki. kolor złoty. 

6+ l żar. Dług. całk. 175 em. 
Średnica 85 cm. 
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2223 
Brąz. gotycki. kolor złoty . 

2-ram. Wys. ścianki 32 cm. 
Wysięg 18 cm. 



5480 
Brqz, gotycki, kolor zloty. 
12+ l żar. Dług. calk. 200 cm. 

Średnica 115 cm. 



5013 
Brqz, lekko patyn. na kolor 
oliwkowy, wysuwana. 6 + 3 
żarówki. Abażur jedwabny. 
Średn. 65 cm., obręcz brqz. 
Długość całkowita 16~ cm. 

5012 
Brqz, kolor zloty, wysuwana. 
3+2 żar. Abażur jedwabny. 

Średnica 63 cm. 



·i 

5453 
.. Louis XVI". Brqz, kol. złoty, 
3+2 żar. Abażur jedw. Dług. 
całk. • l30 cm. Średnica 63 cm. 
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5456 
.. Louis •XVI''. Brqz, kol. zloty. 
8+2 żar. Abażur jedwabny 
o średnicy 63 cm. Długość 
calk. 140 cm. Średnica 85 cm. 



5429 
.. Louis XVI". Brqz, kol. zloty, 
4+2 żar. Abażur jedw. Dług. 
calk. 100 cm. Średnica 50 cm. 

5445 
.. Louis XVI". Brqz. kol. zloty. 
8+2 żarówki. Długość: 
calk. 125 cm. Średn. 66 cm. 
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5285 
.. Flamandzki''. Mosiężny 
patynowany lub oksydo
wany. 6 żarówek. Dlug. 
calk. 100 cm. Średn. 60 cm. 
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5420 
.. Empire". Brqz. kol. zloty, 
miska patyn. 6 żar. Dług. 
calk. 100 cm. Średn. 35 cm, 



5282 
Mosiężny, patynowany. 
6 żarówek. Długość 
całk. 95 cm. Średn. 50 cm. 

5455 
.. Angielski". Brqz, lekko 
patynow. 12 żar. Długość 
całk. 110 cm. Średn. 72 cm. 
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5431 
.. Angielski". Brqz. lekko 
patyn. 6 lub 8 żar. D ług. 

całk. 100 cm. Średn . 65 cm. 



5285 
.. Flamandzki". Mosiężny, 
patyn, lub oksyd. 6 + 6 
lub 6 + 12 żar. Dług. calk. 
120 cm. Ś .-ednica 75 cm. 
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5470 
.. Flamandzki". Mosiężny, 
patyn. lO lub 12 żar. Dług . 

calk. 130 cm. Średn. 95 cm. 
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5469 
Brqz. w kol. starego mos. 
lO lub 12 żarówek. Dług . 
calk. 190 cm. Średn. 100 cm . 

. )i-t_. ,, 
l 
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5472 
Brqz, w kol. starego mos. 
12 + 6 żarówek. Długość 

calk. 205 cm. Średn. 120 cm. 
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5471 
Brqz, w kol. starego mos. 
24 + 12 żarówek. Długość 
calk. 200 cm. Średn. 170 cm. 



( 
l 

5473 
Brqz, styl romański, kol. st 
mosiądzu. 24 + 12 żar. Dług. 
calk. 250 cm. Średn. 170 cm. 



5446 
.. Empire". Brqz, kolor patyn. 
36+3 żarówek. Długość: 
całk. 240 cm. Średn. 160 cm. 

124 



5447 
.. Louis XVI". Brqz, kol. złoty, 
kosz kryszt. 12 + 6 żar. Dług. 

calk. 150 cm. Średn . 110 cm. 
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5438 
Brqz. kolor złoty, kosz kry
ształowy, 3 żarówki. Dług. 

całk. 90 cm. Średnica 52 cm. 

3653 
Brqz, kolor złoty, kosz z pereł 
kryszt. 4 żar. Średn. 56 cm. 
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