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Oœwietlenie dekoracyjne

Niebanalny design opraw Matisse œwietnie

harmonizuje z klasycznym wystrojem salonu

czy sypialni. Subtelne nawi¹zania do stylisty-

ki Dalekiego Wschodu przydaj¹ pomieszcze-

niom szczypty orientalnej pikanterii. Miêkkie,

rozproszone œwiat³o ³agodzi kontrasty, stwa-

rzaj¹c w mieszkaniach niepowtarzalny klimat.

Jasna, radosna kuchnia to serce ka¿dego

domu. Œwiat³o gra tu szczególn¹ rolê,

w kuchni bowiem niezmiernie wa¿ne jest

wra¿enie ciep³a i bezpieczeñstwa. Oprawy

Ines nie tylko doskonale oœwietlaj¹ prze-

strzeñ, ale i kszta³tuj¹ charakter przestrzeni,

w której powstaj¹ posi³ki dla ca³ej rodziny.

Sypialnia to najbli¿sze ka¿demu miejsce 

domowego ogniska. Wystrój jej wnêtrza 

odzwierciedla nasz¹ osobowoœæ. W niej 

czujemy siê najswobodniej. Oprawy Roxana

dodatkowo podkreœl¹ romantyczny nastrój,

dziêki oryginalnemu wzornictwu i miêkkie-

mu, niweluj¹cemu ostre cienie œwiat³u. 

Goya to oprawy w asortymencie Sanneli 

Design wyj¹tkowe. Œwietnie pasuj¹ do pokoju

dziennego, gdzie rozœwietlaj¹ zabawy na-

szych milusiñskich i do jadalni, krasz¹c sto³y

gr¹ œwiat³ocienia. Geometryczne kszta³ty 

powoduj¹, ¿e  dobrze sprawdzaj¹ siê 

w pomieszczeniach, w których wystrój wnêtrz

bazuje na geometrycznym zdobnictwie.
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Nasze mieszkania bez gry œwiate³
i cieni by³yby p³askie i nieciekawe.
To w³aœnie œwiat³o kszta³tuje plastykê
przestrzeni. Oprawy z oferty Sanneli
Design nadaj¹ charakter zarówno
wnêtrzom nowoczesnym, jak i tym utrzy-
manym w bardziej klasycznej stylistyce.
Ale Sanneli Design to nie tylko oprawy,
to przede wszystkim system pozwa-
laj¹cy na kompleksowe oœwietlenie
domu i ogrodu. 
Oferta Sanneli Design obejmuje
oprawy dekoracyjne wewnêtrzne,
ogrodowe i zewnêtrzne do oœwietlenia
podstawowego i akcentuj¹cego.
Poœród szerokiej palety coœ dla siebie
znajd¹ zarówno amatorzy rozwi¹zañ
nowoczesnych, jak i tradycyjnych.
Oryginalny design opraw pozwala na
podkreœlenie charakteru i urody niemal
ka¿dego wnêtrza. Sanneli Design to
tak¿e wysoka jakoœæ za umiarkowan¹
cenê oraz profesjonalny serwis po-
sprzeda¿owy.
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