
LUXUSNÍ DESIGNOVÝ OHŘÍVAČ 
NA TERASU I NA ZAHRADU 



Allison

Ø 114 / 56 / 254 cmØ 

 … se strukturovaným 
stínidlem…

„Teplo pro každou denní 
dobu, teplo pro každé 

roční období“

Na počátku bylo teplo, přidali 
jsme design. Allison je solitér 
splňující standardní technické 
požadavky na teplo a nadstan-
dardní požadavky na jeho 
smyslové vnímání. Klasické linie 
a proporce jsou posunuty do zcela 
nových úrovní .  Al l ison je 
inovativní a má styl – teplo nikdy 
nevypadalo lépe.



Hrdě se hlásíme k designu 
oslavujícímu krásu a ducha 
přírody, přírodních materiálů 
a přírodní čisté energie. Sierra je 
uměním bez kompromisů,  
perfektní v detailech, které vždy 
ocení vyznavači jedinečnosti 
a výjimečnosti. 
Limitovaná série.

 … s hladkým stínidlem…
…s opláštěním z afrického mahagonu…

„Exkluzivní provedení 
pro výjimečné prostory“

Ø 114 / 1 / 257 cm6

Sierra



Bella

Ø 114 / 51 / 254 cmØ 

  … s hladkým stínidlem…

„Uvolněte se 
a relaxujte“

I Vaši přátelé Vám ji budou 
závidět. Jemné křivky, čisté linie, 
vyvážená silueta, příjemné teplo 
– to vše poskytuje Bella. Bella 
obdařená inovativním designem, 
který si Vás trvale získá.



Teplo a světlo, které má tvar

 Večeře venku na jaře i na podzim. 
Intimní osvětlení párty v horoucím létě. 

Teplo a světlo v kteroukoli roční i denní dobu. 
S námi nekončíte

 Rozmanité varianty provedení

- strukturované nebo hladké stínidlo
- vozík pro snadný transport
- ochranný kryt topidla
- osvětlení v mnoha barevných provedeních
- koktejlový odkládací stolek
- barevný prstenec
- varianta připojení zemního plynu

Allison Bella Sierra Lumen



Lumen Lamp

Ø 112 / 57 / 212 cmØ 

   … s osvětlením Vašeho 
prostoru…

 „Světlo, které nebudete 
chtít zhasnout“

Světlo jako přidaná hodnota. Není 
jednoduché zařadit Lumen do 
jakékoliv škatulky.  Lumen 
překonává veškeré l imity.  
Poskytuje příjemné, měkké 
rozvrstvenné světlo pro jakou-
koliv příležitost, pro neformální 
uvolněnou zábavu i oficiální 
události ve smokingu, uvnitř nebo 
venku, na zahradě či na terase.
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