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Od 1996 roku marka Falko kojarzona jest na rynku 
z wysoką jakością i oryginalnym wzornictwem. 
Produkujemy wyjątkowe lampy dla wyjątkowych 
odbiorców, którzy poszukują pięknych i funkcjonalnych 
przedmiotów. Tworzymy kolekcje inspirowane 
nie tylko modą, ale także oczekiwaniami klientów, 
oraz autorskimi wizjami projektanta, charakteryzujące 
się nowoczesnym designem, zawsze zgodne 
z najświeższymi światowymi trendami w sztuce 
użytkowej. Dzięki nieuznającej kompromisów jakości 
oraz wyjątkowym projektom zdobyliśmy już kilka 
poważnych wyróżnień, między innymi:

 Wyróżnienie Dobry Wzór 2005 – Instytutu
Wzornictwa Przemysłowego – za serię lamp Sfera 
Venetia.

 Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich
Domexpo 2005 – za serię lamp Sfera Venetia.

 Certyfikat Finalisty Konkursu Dobry Wzór 2006
za serię lamp Plum Blue.

 Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich
Home Decor 2007 – za serię lamp Zebra.

Nie poprzestajemy jednak na projektowaniu 
i produkcji samych lamp. Na indywidualne zamówienia 
wykonujemy całe systemy oświetleniowe zarówno 
budynków jak i pomieszczeń.

WIlD WEST blACK
Wild West Black to alternatywa Wild West. Klosz z czarnego szkła intryguje 
swoim blaskiem i przyciąga ciekawskie spojrzenia. Aż chce się dotknąć 
i sprawdzić czy ta czarna perła naprawdę została zrobiona ze szkła. Wild 
West Black doskonale komponuje się z piaskowcem i innymi naturalnymi 
materiałami, takimi jak drewno czy kamień.
Podkreśla ich surowość, a światło rozproszone przez czarne szkło wydobywa 
najdrobniejsze szczegóły ich faktury.

zEbRA l1 MAXI
Ciekawe połączenie miękkiej linii podstawy lampy z kanciastą, kwadratową 
formą abażuru nie zaprzecza jednocześnie harmonii zachodzącej między 
elementami składowymi. W korpusie lampy, o charakterystycznej dla 
łabędziej szyi smukłości zostało umieszczone dodatkowe źródło światła, 
a element mocujący to źródło z oprawą umożliwia łatwe dotarcie do niego, 
bez konieczności demontażu lampy. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe 
są trzy opcje rozświetlenia pomieszczenia: oświetlenie samego abażuru, 
szklanego korpusu lampy lub jednoczesne świecenie obu tych elementów. 

UFO GRANDE
Doskonałej jakości szkło opalowe, dmuchane do średnicy 55 cm, co stanowi 
jeden z największych dostępnych na rynku gabarytów, zostało ubrane 
w lekkie, zwiewne, „latające” mocowanie. Uzyskany efekt zawieszenia 
w powietrzu podkreśla snująca się delikatnym meandrem linia przewodu. 
Całość pomyślana została jako główne źródło światła w salonie nad ławą lub 
stołem, przewidziano możliwość zastosowania trzech żarówek E27 o mocy 
do 100 W. Konstrukcja umożliwia alternatywne użycie energooszczędnych 
źródeł światła. Lampa daje równomiernie rozproszone, intensywne 
i po prostu piękne światło, stanowi przy tym godny polecenia element 
dekorujący każdą przestrzeń. Dla mniejszych wnętrz zaprojektowano, 
w niczym swojej większej siostrze nie ustępującą, lampę o nazwie UFO 
i średnicy 38 cm.

bb z1 bIAŁY
Gabaryty tej oprawy predysponują ją do oświetlenia 
dużych i przestronnych wnętrz. Nadaje im ona 
dostojnego i poważnego charakteru, a rozpraszane 
równomiernie przez trójwarstwowe szkło opalowe 
światło w połączeniu z wysokiej jakości zawiesiem 
stanowią idealną propozycję dekoracyjną dla sal 
konferencyjnych, jadalni, salonów, ale nie tylko. 

MARIGOlD RED
Marigold przyciąga uwagę ludzi ceniących subtelność 
i delikatność. Pozornie chaotyczny wzór krakl na kloszu 
przypominający smugę spływającej rosy z płatków 
kwiatu jest wynikiem zdobienia szkła w masie. Lampa 
Marigold dostępna jest w trzech kolorach: czerwona 
niebieska i biała. 

VIKA
Seria lamp Vika stworzona została do podkreślenia 
klimatu nowoczesnych wnętrz. Te niesamowicie długie 
klosze (100 cm) dostępne są w trzech najbardziej 
wymownych kolorach. Biel rozświetli ponure 
pomieszczenie, czerwień nada mu ciepły, romantyczny 
nastrój, czerń sprawi, że wokoło zapanuje tajemnicza, 
niepowtarzalna atmosfera. Lampy z serii Vika najlepiej 
prezentują się w centralnej części pomieszczenia, tuż 
nad stołem. Długość zwisu lamp jest regulowana.
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