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Marka Epic Light to produkty z duszą, w klimacie 
epoki industrialnej. Te wyjątkowe przedmioty 
wprowadzają kameralną atmosferę do każdego 
wnętrza, tym samym wzbogacając ją duchem 
minionej epoki. Marka jest wyrazem sentymentu, 
nutki nostalgii do wieku ubiegłego.

Produkty marki Epic Light to żarówki typu Edison, 
mosiężne retro lampy z kloszem lub bez. Żarówki 
są wytwarzane na bazie technologii, którą ponad 
sto lat temu opatentował Thomas Edison. 

W procesie produkcyjnym zostały wykorzystane 
szlachetne materiały, które zapewniają wysoką 
jakość żarówek oraz lamp Epic Light. Światło, które 
emitują żarówki ma ciepłą, bursztynową barwę, 
co sprawia, że jest najbliższe naturalnemu światłu 
słonecznemu, a co za tym idzie - jest najbardziej 
przyjazne dla ludzkiego oka.

EPIC  
LIGHT
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W 1879 roku Thomas Edison stworzył swoją 
pierwszą żarówkę, która zmieniła nasz świat 
na zawsze. Dekoracyjne żarówki Epic Light  
to powrót do tych czasów. Tworzą kameralną 
atmosferę w każdym wnętrzu, wzbogacając  
je duchem minionej epoki. Ozdobne żarówki  
Epic Light są wyrazem sentymentu, nutki nostalgii  
do wieku ubiegłego.

Epic Light oferuje wiele kształtów żarówek (kula, 
łezka, tuba, mini tuba, diament, lampion, gruszka), 
które posiadają żarniki o różnym rysunku. Żarówki 
doskonale współpracują ze ściemniaczami.

Gwint: E27 (tradycyjny) 
Moc: 40 W 
Czas działania: ok. 2500-3000 godzin 
220-240V 
Certyfikat CE

ŻARÓWKI
RETRO EDISON
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ŻARÓWKI
RETRO EDISON

LAMPION L80

ŻARNIK: SPIRALNY

LAMPION A19

ŻARNIK: PĘTELKA

MINI TUBA T45

ŻARNIK: NITECZKOWY

DUŻA KULA G95

ŻARNIK: NITECZKOWY

DUŻA KULA G95

ŻARNIK: SPIRALNY

ŁEZKA ST64

ŻARNIK: NITECZKOWY

MEGA KULA G125

ŻARNIK: NITECZKOWY

MEGA KULA G125

ŻARNIK: SPIRALNY

TUBA T185

ŻARNIK: NITECZKOWY

DIAMENT D185

ŻARNIK: NITECZKOWY

MINI TUBA T45

ŻARNIK: SPIRALNY

ŁEZKA ST64

ŻARNIK: SPIRALNY



- 10 - - 11 -

Epic Light oferuje także żarówki, w których zostały zastosowane żarniki LED. To połączenie piękna 
żarówek retro z energooszczędnością. Emitują one światło o ciepłej barwie 2100 k, co odpowiada 
tradycyjnym żarówkom Edisona. Pobierają tylko 4-8 W prądu – dlatego sprawdzą się jako zamiennik 
zwykłych żarówek do każdego rodzaju lampy. LED to obecnie najbardziej energooszczędne źródło  
światła mogące być stosowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. 
Żarówka LED praktycznie nie nagrzewa się, a częste włączanie i  wyłączanie nie mają wpływu  
na żywotność żarówki. Dodatkowym atutem jest możliwość współpracy ze ściemniaczem.

Gwint: E27 (tradycyjny) 
Moc: 4 - 8  W 
Czas działania: ok. 15000 godzin
 220-240V 
Certyfikat CE

ŻARÓWKI
“LED”

LAMPION L80

ŻARNIK: SPIRALNY

DUŻA KULA G95

ŻARNIK: NITECZKOWY

MEGA KULA G125

ŻARNIK: NITECZKOWY
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Lampy Epic Light dopasowane są do stylistyki 
żarówek retro. Oprawka wykonana z wysokoga-
tunkowego, litego mosiądzu w kolorze zgaszonego 
złota podkreśla styl vintage lampy. 

Lampa dostępna jest w dwóch wersjach, 
z obrotowym przełącznikiem lub bez. Dzięki 
zastosowaniu litego mosiądzu oprawka waży 
131 g, co sprawia, że jako obciążnik doskonale 
naciąga kabel. Zawiera ona dwa pierścienie 
umożliwiające opcjonalnie zamontowanie klosza. 
Lampy Epic Light są osadzane na markowych 
kablach w oplocie tekstylnym, które dostarcza 
Color Cable Lamp. Zakres możliwych długości 
kabla to 1-5 m.

Mocowanie żarówki E27 – standardowy duży 
gwint. Pozwala to wkręcić praktycznie każdą 
ogólnodostępną żarówkę, nie tylko te oferowane 
przez Epic Light. 

LAMPY
EPIC LIGHT
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SUFITOWA

MOSIĘŻNA
Z / BEZ 
WŁĄCZNIKA

Lampa Loft Edison z oprawką mosiężną.
Przepiękna mosiężna oprawka wykonana z litego wysokogatun-
kowego mosiądzu nadaje lampie pięknego blasku.
Dzięki zastosowaniu litego mosiądzu, oprawka  waży 131 g, co sprawia 
że jako obciążnik doskonale naciąga kabel.
Oprawka mosiężna zawiera dwa pierścienie umożliwiające opcjonal-
nie zamontowanie klosza.
Lampy odnajdą się idealnie we wnętrzach retro, loftach a także jako 
akcent we minimalistycznych przestrzeniach.

Gwint żarówki: E27
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Kultowe mosiężne lampy Epic Light mają także swoją rozszerzoną 
wersję. Dzięki swoim pierścieniom, można zamontować na niej 
klosz, dostępny w dwóch kolorach – białym i czarnym. Klosze do lamp 
są ręcznie wyoblane przez polskich rzemieślników, a następnie 
malowane proszkowo. Dzięki temu klosze są bardzo precyzyjnie 
wykończone.

Gwint żarówki: E27
Średnica klosza: 20 cm
Średnica otworu: 3,4 cm
Wysokość lamp: 8,6 cm

MOSIĘŻNA
Z MAŁYM
KLOSZEM

SUFITOWA
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Lampy występują także w wersji z większym kloszem. 
Tak jak w poprzedniej propozycji, dostępnę są w dwóch kolorach – 
białym i czarnym.

Gwint żarówki: E27
Średnica klosza: 28 cm
Średnica otworu: 3,4 cm
Wysokość lampy: 9,9 cm

MOSIĘŻNA
Z DUŻYM
KLOSZEM

SUFITOWA
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Lampa BIG LOFT dostępna jest w dwóch kolorach – białym 
i czarnym. Oprawka ma większy rozmiar niż ta zastosowana  
w lampach z małym i dużym kloszem. Została dostosowana 
specjalnie do klosza BIG LOFT. Zawiera ona dwa pierścienie,  
pomiędzy którymi zamontowany jest klosz BIG LOFT. Te klosze 
również są ręcznie wyoblanie przez polskich rzemieślników, 
a następnie malowane proszkowo. To zapewnia niespotykaną 
precyzję i jakość wykonania.

Gwint żarówki: E27
Średnica klosza: 34 cm
Wysokość lampy: 19 cm

MOSIĘŻNA
BIG LOFT

SUFITOWA
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Lampa MEGA LOFT to propozycja dla tych, którzy szukają lampy 
z wielkim kloszem do przestronnych pomieszczeń.

Lampa występuje w dwóch kolorach: białym i czarnym.
Oprawka ma ten sam rozmiar co zastosowana w lampie BIG LOFT. 
Zawiera ona dwa pierścienie, pomiędzy którymi zamontowany 
jest klosz MEGA LOFT. Te klosze również są ręcznie wyoblanie 
przez polskich rzemieślników, a następnie malowane proszkowo.  
To zapewnia niespotykaną precyzję i jakość wykonania.

MOSIĘŻNA
MEGA LOFT

SUFITOWA
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Lampy Epic Light można łączyć ze sobą tworząc wielolampy – nawet 
do 15 kabli na jednej podsufitce. Dzięki temu Epic Light wychodzi 
naprzeciw indywidualnym potrzebom aranżacyjnym najbardziej 
wymagających klientów. 
Autorsko opracowana karta inspiracyjna (dołączana do każdej lampy) 
ukazuje przykłady różnorodnych pomysłów  zastosowania lampy 
Multi. Dzięki swojej nietypowej formie lampa daje nieskończone 
możliwości wzajemnej konfiguracji kabli i żarówek.

Gwint żarówki: E27

MOSIĘŻNA
MULTI

SUFITOWA
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Lampa Spiral, podobnie jak Multi, może składać się nawet z 15 kabli  
na jednej podsufitce. W ten sposób powstają piękne kompozycje.
Na życzenie klienta dopasujemy liczbę i wysokość poszczegól-
nych elementów.

Gwint żarówki: E27

MOSIĘŻNA
MOS - SPIRAL

SUFITOWA
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Ta lampa Epic Light to odpowiedź na potrzebę łatwej aranżacji,  
bez potrzeby montażu. 
Posiada wtyczkę wpinaną do gniazdka elektrycznego oraz długi 
kabel. To pozwala na przewieszanie lampy na wieszaku lub regale. 
Oprawka posiada włącznik obrotowy.  
Lampy Epic Light są osadzane na markowych kablach w oplocie 
tekstylnym, które dostarcza Color Cable Lamp. Występuje w dwóch  
wariantach: 3 i 5 m.

Gwint żarówki: E27

MOSIĘŻNA
Z WŁĄCZNIKIEM

DO GNIAZDKA
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Kinkiet EPIC LIGHT z przepiękną mosiężną oprawką wykonaną  
z litego wysokogatunkowego mosiądzu, który nadaje lampie 
subtelnego blasku. Opcjonalnie oprawka może mieć obrotowy 
włącznik. Całość wykonana ze stali malowanej proszkowo w białym 
lub czarnym, matowym kolorze. Oprawka mosiężna zawiera 
dodatkowo dwa pierścienie.

KINKIET S / J
Z / BEZ
WŁĄCZNIKA

ŚCIENNA

KINKIET “J”
Z / BEZ WŁĄCZNIKA

CZARNA

KINKIET “J”
Z / BEZ WŁĄCZNIKA

BIAŁA

KINKIET “S”
Z / BEZ WŁĄCZNIKA

CZARNA

KINKIET “S”
Z / BEZ WŁĄCZNIKA

BIAŁA
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Lampa stołowa GATSBY wykonana jest 
z materiałów szlachetnych, takich jak lity 
mosiądz oraz marmur Bianco Carrara. 
To podkreśla najważniejsze wartości produktu: 
nobliwość, precyzyjne wykonanie oraz dbałość  
o szczegóły, dzięki czemu lampa taka może nam 
służyć przez lata.

Lampa GATSBY posiada stylowy przełącznik 
obrotowy z mosiądzu, który stanowi kluczowy 
detal projektu. Precyzyjnie toczony, radełkowany 
oraz grawerowany element dodaje szyku i elegancji 
produktowi.

Nieodzowną częścią lampy jest żarówka Retro 
Edison. Jej subtelne, ciepłe światło dopełnia 
estetycznie użyte materiały oraz prostą, 
minimalistyczną formę.

To propozycja dla każdego, kto ceni sobie 
ponadczasowe materiały, dbałość o każdy detal 
oraz ciepłe światło, które tworzy przyjemną atmosferę.

Gwint żarówki: E27
Średnica podstawy: 15 cm
Wysokość lampy (z żarówką): 25 cm

GATSBY
METALOWA
I MARMUROWA

STOŁOWA
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GATSBY
METALOWA
I MARMUROWA

STOŁOWA
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Kable w oplocie marki Color Cable Lamp wyróżnia 
wysoka jakość wykonania i modne kolory. Kabel 
Silicord jest wyprodukowany w Polsce, na bazie 
przewodu elektrycznego sprowadzanego z Niemiec. 

Posiada lejącą strukturę, dzięki czemu jest bardzo 
wygodny podczas projektowania wnętrza  
do przewieszania, wiązania supłów i zawijania.  
W przeciwieństwie do wielu innych kabli na rynku, 
nie łamie się i nie zagina. To esencja funkcjonaliz-
mu, która oferuje nizliczone możliwości aranżacji. 

Kabel dostępny jest w sześciu wersjach 
kolorystycznych. Oferujemy klasyczną czerń, 
pastele idealne do loftowych przestrzeni oraz 
nasycone barwy, które nadadzą wnętrzom charakteru.

KABLE
W OPLOCIE  
TEKSTYLNYM

ZIG
ZAG

BLACK 
HORSE

YELLOW
MUSTARD

RED
FERRAARI

WHITE 
MILK

PASTEL 
BLUE



SUFITOWE
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RODZAJE LAMP
EPIC 
LIGHT
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LAMPA MOSIĘŻNA
BEZ WŁĄCZNIKA

KINKIET “J”
Z WŁĄCZNIKIEM

LAMPA GATSBY
MARMUROWA

LAMPA MOSIĘŻNA
Z MAŁYM KLOSZEM

KINKIET “S”

Z WŁĄCZNIKIEM

MOSIĘŻNA
MULTI

MOSIĘŻNA
SPIRAL

LAMPA GATSBY
STALOWA

LAMPA MOSIĘŻNA
BIG LOFT

LAMPA MOSIĘŻNA
Z WŁĄCZNIKIEM

LAMPA MOSIĘŻNA
Z DUŻYM KLOSZEM

LAMPA MOSIĘŻNA
MEGA LOFT

ŚCIENNE STOŁOWE
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Produkty Epic Light dają duże możliwości aranżacyjne. Indywidualne 
układy lamp nie są dla nas problemem. Realizacje na zamówienie 
to dla nas codzienność. Wielość lamp, różne długości czy kolory kabli,  
a także żarówek, pozwoli Ci przygotować każdy ciekawy koncept.

Lampy Epic Light mogą łączyć się ze sobą. Wielolampy tego typu 
dają niesamowity efekt w pomieszczeniu. To oświetlenie dyktuje 
charakter, jakie będzie posiadało wnętrze.

Dla tych z Państwa, którzy zdecydują się samodzielnie wykonać 
kompozycję z naszych lamp, stworzyliśmy kartę aranżacyjną, która 
zawiera kilkanaście przykładowych kombinacji. Wśród nich znaleźć 
można wszystkie rodzaje lamp Epic Light – z podsufitką, z wtyczką 
wpinaną do kontaktu, z kloszem lub bez klosza. To tylko przykładowe 
inspiracje, z których można skorzystać. Jesteśmy gotowi zrealizować 
każdy Twój projekt.

INSPIRACJE
ARANŻACYJNE

Zaprojektuj swoje wnętrze
przy pomocy lamp Epic Light! 
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Żarówki Epic Light są zapakowane w estetyczne, tekturowe pudełka, 
na etykiecie których widnieje nazwa żarówki, jej wymiary, moc, 
napięcie elektryczne żarówki, jej jasność, typ żarników, żywotność 
żarówki podana w godzinach oraz rodzaj gwintu. 
W środku opakowania posiadają dodatkową ochronę w postaci folii 
bąbelkowej, przez co zapewniają bezpieczeństwo w transporcie.

Lampy mosiężne Epic Light pakowane są w pudełka, o tej samej 
stylistyce. W środku pudełka znajduje się ulotka produktu wraz  
z kartą aranżacyjną. Lampa zapakowana jest w folię ochronną, która 
owinięta jest ozdobną czarną bibułką.

PRODUCT
PACKAGING

- 42 -
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Follow us on Facebook !

www.facebook.com/epiclightcompany

Kontakt

Konrad Hulak
tel. 797435233

info@epiclight.eu
www.facebook.com/epiclight.eu

www.epiclight.eu


