
Dvorská 517
396 01 Humpolec
Česká republika

+420 732 781 283
info@papalux.cz
www.papalux.cz

www.facebook.com/PapaluxStore/

papalux_creativelight

VYROBENO 
V ČESKÉ REPUBLICE



VznIK znaČKy ®

Na počátku vzniku značky Papalux bylo světlo, následně myšlenka a sen Lucie Stejskalové, která absolvo-
vala Ateliér grafického designu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a jež chtěla „uchopit“ světelné paprsky 
a stylizovat je do určité podoby. Navrhování originálních světel grafička vnímá jako hru, ve které se vrací do 
svého dětství a uniká tak z reality do světa plného kreativity a fantazie. Její tvorba je jedinečná, nadčasová 
a hravost a umělecké prvky v sobě rozhodně nezapře. Nebojí se experimentovat s materiálem a snaží se 
stále hledat různé i netradiční cesty k finálnímu výsledku. Svítidla mají blízko jejímu oboru, jelikož vychází 
z grafických patternů. Inspiraci čerpá všude kolem sebe, zejména však z přírody, která ji dobíjí energií  
k další tvorbě.

 
O PROdUKtECh
Světlo není jen praktickým interiérovým doplňkem, ale také srdcem každé místnosti. Lustry Papalux 
jsou navíc i designovým kouskem. Snoubí v sobě kreativitu, jedinečnost a nadčasovost. Kromě důležité 
funkce, kterou je dostatečné osvětlení, navodí svítidla Papalux příjemnou atmosféru a doladí každý interiér  
k dokonalosti. Nejen domovu dodají pocit útulnosti, restauracím a kavárnám výjimečnosti a firemním pros-
torám na jedinečnosti. Světla Papalux jsou uměleckým doplňkem, který v sobě pojí praktičnost s designem 
ve vzájemně nepostradatelnou symbiózu.

 
MyšLEnKa
Značka Papalux vznikla spojením dvou slov, a to italského „papá“ a latinského „lux“. V překladu „otec 
světla“ symbolizuje navrácení k přírodě a k našim kořenům. Význam značky Papalux se odráží i v tvorbě, 
která se inspiruje zejména harmonií a čistotou přírody.

„Srdce Vašeho pokoje.“



SVíTIDLO RaMUS
Na první pohled svítidlo RAMUS evokuje hluboký a temný les s nádechem tajemna, avšak pouze do 
doby, než první světelné paprsky prozáří místnost skrz členité větvičky. Rázem rozehraje stropní 
svítidlo jedinečnou stínohru a zaplaví místnost útulným světlem. V latině výraz RAMUS znamená 
větev a právě propletenými korunami stromů a větvemi je design inspirován. Světlo umístěné  
v jádru svítidla ilustruje životní energii i místo, které jako bludička láká k prozkoumání. Pohyblivé 
větvičky vytváří jedinečnou přírodní stínohru a působí uklidňujícím dojmem. Nechte se proto unést 
svěžím vánkem šumějícím v korunách stromů a relaxujte za svitu lesního svítidla RAMUS.

závit / Stupeň krytí / Maximální příkon: E27 / IP20 (interiér) / 60W

Světelný zdroj (žárovka): Do svítidla používejte studené elektrické zdroje LED (A++, A+, A). 
Žárovka není součástí balení. Použijte mléčnou žárovku, pokud chcete v místnosti rov-
noměrně rozptýlené světlo. Nebo použijte čirou žárovku, aby světlo na stěně a stropě 
vytvářelo zajímavé efekty (filament).

Rozměr (cca): š 45cm x v 48cm

Materiál: Stínidlo je vyrobeno z EKOLOGICKÉHO certifikovaného polypropylenu. 
  Materiál splňuje požadavky zákona o obalech a je zdravotně nezávadný.

Údržba: Prachovkou nebo vlhkým hadříkem a běžným saponátem. 
Jednotlivé díly lze vodou osprchovat.

Barevné varianty stínidla: ČERNá   BíLá  PRůSVITNá

Produkt je dodáván v rozloženém stavu. Podle přiloženého návodu ho však snadno složíte. Světlo 
je vyrobené z polypropylenových matric, díky čemuž je velmi lehké (cca 600g). Svítidlo je možné 
libovolně upravovat. Matrice se skládají na sebe, avšak je jen na vás, zda je poskládáte naopak, 
některou uberete nebo při skládání budete strany matric střídat. Obráceným poskládáním 
docílíte většího objemu světla, ubráním zas více světla v pokoji. Fantazii a vašim představám  
se při skládání meze nekladou. Po složení je světlo připravené k zapojení do stropních kabelů.



SVíTIDLO BUBLIK
Oheň, země, vzduch a voda. Čtyři přírodní živly. Základní složky světa. A právě element vody  
a vzduchu v podobě bublin se promítl do designu stropního světla BUBLIK. Velké i malé bub-
linky symbolizují hravost a návrat do dětských let strávených s bublifukem. I přes svou hravost  
je osvětlení BUBLIK moderním svítidlem vhodným nejen do reprezentačních prostor, ale i do 
rezidenčního bydlení. Lustry vytváří na stěnách příjemnou souhru bublin, které se postupně snáší 
dolů k zemi. Hluboce se nadechněte a vplujte do vodního světla s designovými svítidly BUBLIK i vy.

závit / Stupeň krytí / Maximální příkon: E27 / IP20 (interiér) / 60W

Světelný zdroj (žárovka): Do svítidla používejte studené elektrické zdroje LED (A++, A+, A). 
Žárovka není součástí balení. Použijte mléčnou žárovku, pokud chcete v místnosti rov-
noměrně rozptýlené světlo. Nebo použijte čirou žárovku, aby světlo na stěně a stropě 
vytvářelo zajímavé efekty (filament).

Rozměr (cca): š 45cm x v 48cm

Materiál: Stínidlo je vyrobeno z EKOLOGICKÉHO certifikovaného polypropylenu. 
  Materiál splňuje požadavky zákona o obalech a je zdravotně nezávadný.

Údržba: Prachovkou nebo vlhkým hadříkem a běžným saponátem. 
Jednotlivé díly lze vodou osprchovat.

Barevné varianty stínidla: ČERNá   BíLá  PRůSVITNá

Produkt je dodáván v rozloženém stavu. Podle přiloženého návodu ho však snadno složíte. Světlo 
je vyrobené z polypropylenových matric, díky čemuž je velmi lehké (cca 600g). Svítidlo je možné 
libovolně upravovat. Matrice se skládají na sebe, avšak je jen na vás, zda je poskládáte naopak, 
některou uberete nebo při skládání budete strany matric střídat. Obráceným poskládáním 
docílíte většího objemu světla, ubráním zas více světla v pokoji. Fantazii a vašim představám  
se při skládání meze nekladou. Po složení je světlo připravené k zapojení do stropních kabelů.



SVíTIDLO LISa
Stropní svítidlo LISA vnese do pokoje harmonii přírody. Design osvětlení je inspirován drobnými 
lístky, které se pohupují ve větru jako tančící lesní víly. Díky tomu svítidlo vytváří úchvatnou stínohru 
stvořenou nejen pro romantické chvíle a relaxaci, ale také pro setkávání s přáteli. S originálním 
svítidlem LISA se promění každá místnost v příjemné a útulné prostředí. Designové stropní sví-
tidlo je vhodné jak pro obývací místnosti, tak i pro osvětlení kaváren a restaurací. Pozvěte přírodu 
blíž a vychutnejte si pohled na rozmanité lístečky.

závit / Stupeň krytí / Maximální příkon: E27 / IP20 (interiér) / 60W

Světelný zdroj (žárovka): Do svítidla používejte studené elektrické zdroje LED (A++, A+, A).
Žárovka není součástí balení. Použijte mléčnou žárovku, pokud chcete v místnosti rov-
noměrně rozptýlené světlo. Nebo použijte čirou žárovku, aby světlo na stěně a stropě 
vytvářelo zajímavé efekty (filament).

Rozměr (cca): š 45cm x v 48cm

Materiál: Stínidlo je vyrobeno z EKOLOGICKÉHO certifikovaného polypropylenu. 
  Materiál splňuje požadavky zákona o obalech a je zdravotně nezávadný.

Údržba: Prachovkou nebo vlhkým hadříkem a běžným saponátem. 
Jednotlivé díly lze vodou osprchovat.

Barevné varianty stínidla: ČERNá   BíLá  PRůSVITNá

Produkt je dodáván v rozloženém stavu. Podle přiloženého návodu ho však snadno složíte. Světlo 
je vyrobené z polypropylenových matric, díky čemuž je velmi lehké (cca 600g). Svítidlo je možné 
libovolně upravovat. Matrice se skládají na sebe, avšak je jen na vás, zda je poskládáte naopak, 
některou uberete nebo při skládání budete strany matric střídat. Obráceným poskládáním 
docílíte většího objemu světla, ubráním zas více světla v pokoji. Fantazii a vašim představám  
se při skládání meze nekladou. Po složení je světlo připravené k zapojení do stropních kabelů.



SVíTIDLO ORGanIC
Design stropního svítidla ORGANIC je inspirován rozkvetlou jarní loukou, svěží vůní heřmánku 
a pohupujícími se stonky lučních květin. Jedinečné lustry symbolizují svěžest, nespoutanost  
a nekonečnou životní energii. Stejně jako sluneční paprsky, které prostupují trávou a září v ranních 
kapkách rosy, vytváří po rozsvícení světlo ORGANIC jedinečnou podívanou. Pouhým rozsvícením 
se místnost zaplaví pozitivní energií s originální stínohrou. Světlo je vhodné nejen do kuchyní, 
obývacích místností či ložnic. Tlumené prosvítání skrz luční květy uklidňuje a působí harmonicky.

závit / Stupeň krytí / Maximální příkon: E27 / IP20 (interiér) / 60W

Světelný zdroj (žárovka): Do svítidla používejte studené elektrické zdroje LED (A++, A+, A). 
Žárovka není součástí balení. Použijte mléčnou žárovku, pokud chcete v místnosti rov-
noměrně rozptýlené světlo. Nebo použijte čirou žárovku, aby světlo na stěně a stropě 
vytvářelo zajímavé efekty (filament).

Rozměr (cca): š 45cm x v 48cm

Materiál: Stínidlo je vyrobeno z EKOLOGICKÉHO certifikovaného polypropylenu. 
  Materiál splňuje požadavky zákona o obalech a je zdravotně nezávadný.

Údržba: Prachovkou nebo vlhkým hadříkem a běžným saponátem. 
Jednotlivé díly lze vodou osprchovat.

Barevné varianty stínidla: ČERNá   BíLá  PRůSVITNá

Produkt je dodáván v rozloženém stavu. Podle přiloženého návodu ho však snadno složíte. Světlo 
je vyrobené z polypropylenových matric, díky čemuž je velmi lehké (cca 600g). Svítidlo je možné 
libovolně upravovat. Matrice se skládají na sebe, avšak je jen na vás, zda je poskládáte naopak, 
některou uberete nebo při skládání budete strany matric střídat. Obráceným poskládáním 
docílíte většího objemu světla, ubráním zas více světla v pokoji. Fantazii a vašim představám  
se při skládání meze nekladou. Po složení je světlo připravené k zapojení do stropních kabelů.



SVíTIDLO ORChId
Stejně jako přitahují pozornost rozkvetlé orchideje, upoutá zrak příchozích hostů stropní sví- 
tidlo ORCHID. Designové svítidlo ORCHID je inspirováno krásou a výjimečností právě orchi- 
dejí, jejíž květy symbolizují eleganci, luxus a zároveň jim nechybí nádech mystiky. Stropní svítidlo 
je výjimečnou ozdobou každé místnosti. Ve dne zdobí místnost elegantní design, zatímco večer 
se rozehraje romantická hra světla a stínů. Pouhým rozsvícením se rázem ocitnete v obklopení 
rozkvetlých orchidejí.

závit / Stupeň krytí / Maximální příkon: E27 / IP20 (interiér) / 60W

Světelný zdroj (žárovka): Do svítidla používejte studené elektrické zdroje LED (A++, A+, A). 
Žárovka není součástí balení. Použijte mléčnou žárovku, pokud chcete v místnosti rov-
noměrně rozptýlené světlo. Nebo použijte čirou žárovku, aby světlo na stěně a stropě 
vytvářelo zajímavé efekty (filament).

Rozměr (cca): š 45cm x v 48cm

Materiál: Stínidlo je vyrobeno z EKOLOGICKÉHO certifikovaného polypropylenu. 
  Materiál splňuje požadavky zákona o obalech a je zdravotně nezávadný.

Údržba: Prachovkou nebo vlhkým hadříkem a běžným saponátem. 
Jednotlivé díly lze vodou osprchovat.

Barevné varianty stínidla: BíLá  ČERNá

Produkt je dodáván v rozloženém stavu. Podle přiloženého návodu ho však snadno složíte. Světlo 
je vyrobené z polypropylenových matric, díky čemuž je velmi lehké (cca 600g). Svítidlo je možné 
libovolně upravovat. Matrice se skládají na sebe, avšak je jen na vás, zda je poskládáte naopak, 
některou uberete nebo při skládání budete strany matric střídat. Obráceným poskládáním 
docílíte většího objemu světla, ubráním zas více světla v pokoji. Fantazii a vašim představám  
se při skládání meze nekladou. Po složení je světlo připravené k zapojení do stropních kabelů.



SVíTIDLO VIOLa
Elegantní prvek, který prostoru dodá šarm a vznešenost. Takový je stropní lustr VIOLA. Design 
svítidla VIOLA je inspirován secesí, ze které vychází plošný ornament. Ten je sám o sobě velmi 
vzdušný a výborně propouští světlo. Svítidlo dokonale doplní interiér prvorepublikových kaváren, 
restaurací a elegantních obývacích pokojů i vstupních hal. Originální design svítidla přitahuje po-
zornost ve dne i v noci. Především v noci díky rozsvícení vynikne jedinečná kresba ornamentů.

závit / Stupeň krytí / Maximální příkon: E27 / IP20 (interiér) / 60W

Světelný zdroj (žárovka): Do svítidla používejte studené elektrické zdroje LED (A++, A+, A). 
Žárovka není součástí balení. Použijte mléčnou žárovku, pokud chcete v místnosti rov-
noměrně rozptýlené světlo. Nebo použijte čirou žárovku, aby světlo na stěně a stropě 
vytvářelo zajímavé efekty (filament).

Rozměr (cca): š 45cm x v 48cm

Materiál: Stínidlo je vyrobeno z EKOLOGICKÉHO certifikovaného polypropylenu. 
  Materiál splňuje požadavky zákona o obalech a je zdravotně nezávadný.

Údržba: Prachovkou nebo vlhkým hadříkem a běžným saponátem. 
Jednotlivé díly lze vodou osprchovat.

Barevné varianty stínidla: BíLá  ČERNá

Produkt je dodáván v rozloženém stavu. Podle přiloženého návodu ho však snadno složíte. Světlo 
je vyrobené z polypropylenových matric, díky čemuž je velmi lehké (cca 600g). Svítidlo je možné 
libovolně upravovat. Matrice se skládají na sebe, avšak je jen na vás, zda je poskládáte naopak, 
některou uberete nebo při skládání budete strany matric střídat. Obráceným poskládáním 
docílíte většího objemu světla, ubráním zas více světla v pokoji. Fantazii a vašim představám  
se při skládání meze nekladou. Po složení je světlo připravené k zapojení do stropních kabelů.



SVíTIDLO FIORE
Stropní svítidlo FIORE je zosobněním vytříbeného stylu a elegance. Jeho design je inspirován 
barokními tvary a květinovými vzory. Květy byly inspirací i názvu. V italském jazyce výraz FIORE 
totiž neznamená nic jiného než květ. Lustr působí pompézním dojmem, i přesto ale výborně ladí  
s moderním interiérem. Hustá struktura ornamentu stínidla částečně omezuje prostupnost světla 
a tím dodává místnosti na útulnosti. Úchvatná je také samotná stínohra, která dokonale podtrhuje 
atmosféru.

závit / Stupeň krytí / Maximální příkon: E27 / IP20 (interiér) / 60W

Světelný zdroj (žárovka): Do svítidla používejte studené elektrické zdroje LED (A++, A+, A). 
Žárovka není součástí balení. Použijte mléčnou žárovku, pokud chcete v místnosti rov-
noměrně rozptýlené světlo. Nebo použijte čirou žárovku, aby světlo na stěně a stropě 
vytvářelo zajímavé efekty (filament).

Rozměr (cca): š 45cm x v 48cm

Materiál: Stínidlo je vyrobeno z EKOLOGICKÉHO certifikovaného polypropylenu. 
  Materiál splňuje požadavky zákona o obalech a je zdravotně nezávadný.

Údržba: Prachovkou nebo vlhkým hadříkem a běžným saponátem. 
Jednotlivé díly lze vodou osprchovat.

Barevné varianty stínidla: BíLá  ČERNá

Produkt je dodáván v rozloženém stavu. Podle přiloženého návodu ho však snadno složíte. Světlo 
je vyrobené z polypropylenových matric, díky čemuž je velmi lehké (cca 600g). Svítidlo je možné 
libovolně upravovat. Matrice se skládají na sebe, avšak je jen na vás, zda je poskládáte naopak, 
některou uberete nebo při skládání budete strany matric střídat. Obráceným poskládáním 
docílíte většího objemu světla, ubráním zas více světla v pokoji. Fantazii a vašim představám  
se při skládání meze nekladou. Po složení je světlo připravené k zapojení do stropních kabelů.



SVíTIDLA STROPNí PŘISazEnÁ
Všechny svítidla z kolekce SHIZEN nově vyrábíme také se stropní chromovou základnou v kruhovém 
nebo čtvercovém půdorysu. Vhodné zejména pro nízké stropy a podhledy. 

závit / Stupeň krytí / Maximální příkon: E27 / IP20 (interiér) / 53W

Světelný zdroj (žárovka): Do svítidla používejte studené elektrické zdroje LED (A+, A). 
Žárovka není součástí balení. Použijte mléčnou žárovku, pokud chcete v místnosti rov-
noměrně rozptýlené světlo. Nebo použijte čirou žárovku, aby světlo na stěně a stropě 
vytvářelo zajímavé efekty (filament).

Rozměr základny: 10,8cm x 10,8cm

Materiál: KOV / CHROM

Varianty půdorysu základny:           nebo

Produkt je dodáván v rozloženém stavu. Podle přiloženého návodu ho však snadno složíte.  
Po složení je světlo připravené k zapojení do stropních kabelů.

nOVInKa







„Srdce Vašeho pokoje.“




