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N o w o ś c i  R y n k o w e 2017

Lampa nagrodzona 
„red dotem” zostanie 

pokazana także w Kolonii
Nowoczesny kształt, łatwość montażu i połączenie funkcji użytkowej z dekoracyjną 
to główne cechy oświetlenia Furnika.

FLEXI R zdobyła 
nagrodę Red Dot 
Award 2017.

Lampy serii FLEXI 
(na zdjęciu FLEXI Q) 

mają wbudowaną 
ładowarkę USB. 

Produkty 
oferowane 
są w kilku 
kolorach.

GABII Q (z lewej) oraz GABII R to dekoracyjne lampy o minimalistycznym wyglądzie. 

TEKST: Katarzyna Orlikowska
foT.: Furnika

N
a targach interzum firma Furnika 

przedstawi nowości między innymi 

z serii oświetlenia do łóżek. 

– Produkty powstały z myślą o dekoracji 

sypialni, ale łączą w sobie również wiele funkcji 

użytkowych – zaznacza Andrea Gröhlich, pro-

jektant w firmie Furnika. 

Ta polska firma pokaże w Kolonii dwie 

rodziny lamp. Pierwsza seria to dekoracyjne 

lampy GABII Q oraz GABII R. Produkty po-

siadają minimalistyczny, oryginalny charak-

ter i subtelne linie światła, które generują 

przyjemny półmrok w pomieszczeniu. Druga 

seria to lampy z elastycznym ramieniem FLE-

XI R oraz FLEXI Q. Na szczególne uznanie 

zasługuje FLEXI R, która zdobyła nagrodę 

Red Dot Award 2017. 

– Jesteśmy dumni z faktu, iż wśród producen-

tów i projektantów z 54 krajów, 5500 zgłoszeń 

z całego świata, nasz produkt został doceniony 

za wysoką jakość i innowacyjność – mówi An-

drea Gröhlich. – Jesteśmy również pierwszym 

laureatem nagrody wśród producentów oświe-

tlenia do mebli w Polsce. 

Dlaczego FLEXI budzi tak wielkie zain-

teresowanie? Produkt charakteryzują trzy 

cechy: nowoczesny kształt, łatwość montażu 

i połączenie dwóch funkcji. 

– Lampa Flexi cieszy się dużym zainteresowa-

niem i odpowiada na potrzeby klientów, którzy 

poszukują nowoczesnych i kreatywnych rozwią-

zań do swojej sypialni, ale nie tylko piękny kształt 

zadecydował o sukcesie produktu – informuje 

Andrea Gröhlich. – Lampa podoba się również 

zwolennikom praktycznych i innowacyjnych 

rozwiązań. Każdy detal i funkcja lampy zostały 

zaprojektowane tak, aby sprawić, by czas wolny, 

którego tak naprawdę nam na co dzień bardzo 

brakuje, był po prostu przyjemniejszy. Sam no-

woczesny i minimalistyczny kształt lampy będzie 

pięknym dodatkiem do łóżka, a zróżnicowana 

paleta kolorystyczna zaspokoi nawet najbar-

dziej wymagające gusta. Jednak istota produktu 

tkwi w szczegółach. Elastyczne ramię pomaga 

skierować światło dokładnie w takim kierunku, 

w jakim chce użytkownik. Za to wszyscy chcący 

być on-line, dzięki wbudowanej ładowarce USB, 

naładują swoje smartfony i tablety. 

Siostrzana lampa FLEXI Q posiada te 

same cechy, jednak różni się kształtem, co na-

daje jej inny, ale bardzo atrakcyjny wygląd. •


