
www.inwood.sk

Powered by



Spojenie prírody a 
najnovšej technológie

„Už od detstva som mal rád drevo a všetko s ním spojené. Môj 
dedo je tesár, a preto vždy, keď zacítim vôňu dreva, spomeniem 
si na neho. Ako som sa ako malý motal v jeho dielni, kde vyrábal 
všetky tie nádherné drevené kúsky. Bolo to neuveriteľné.
Svoju lásku k prírode som túžil preniesť aj do samotných 
produktov, a tak vznikla nová rada svietidiel pod názvom 
INWOOD. Spája moderný svet s prírodou, inovatívnu technológiu 
a prírodné drevo.“

     Tomáš Baráth
         Founder

Ako spoločnosť sa zaväzujeme k zasadeniu jedného stromu za 
každé jedno vyrobené svietidlo rady INWOOD.



Dokonalý súlad 
technológie a 
prírody - pretože 
svietidlá nemajú 
iba svietiť

• Nadčasovosť  
• Čisté línie 
• Sila prírody 
• Najnovšia technológia

Trvalo nám roky, kým 
sme vytvorili spojenie, 
ktoré by predčilo naše 
očakávania. Svietidlá 
podľa nás nemajú za 
úlohu iba svietiť. Ich 
technológia, ale aj dizajn, 
musia byť v harmónií. 
Naša náročnosť na 
kvalitu iba dopomohla k 
výsledku, s ktorým sme 
nadmieru spokojní.



C1 C2 C3 C4

Názov

INWOOD ROUND 60 5100lm 50 WNW / WW   600 x 97 mm

INWOOD ROUND 90  8200lm80 WNW / WW   900 x 97 mm

INWOOD ROUND 120 10200 lm110 WNW / WW   1200 x 97 mm

Svetelný tok Rozmery

Round

Možnosť regulácie : DALI    |    Bluetooth    |    Tlačítko    |    RF Ovladač

Teplota svetla Príkon



Ring

C4C3C2C1
INWOOD RING 90 8150 lm80 WNW / WW   900 x 60 mm

INWOOD RING 120 9150 lm90 WNW / WW   1200 x 60 mm

Možnosť regulácie : DALI    |    Bluetooth    |    Tlačítko    |    RF Ovladač

Názov Svetelný tokPríkonTeplota svetla Rozmery



Line

C4C3C2C1 INWOOD LINE 90 3300 lm30 WNW / WW   70 x 100 x 900 mm

INWOOD LINE 120 4400 lm40 WNW / WW   70 x 100 x 1200 mm

INWOOD LINE 150 5500 lm50 WNW / WW    70 x 100 x 1500 mm

Možnosť regulácie : DALI    |    Bluetooth    |    Tlačítko    |    RF Ovladač

Názov Svetelný tokPríkon RozmeryTeplota svetla



Každý jeden 
kúsok dreva ladíme 
do detailov. Pre 
dokonalý výsledok.



Zakladáme si 
na originalite. 
Nenájdete  preto 
dva rovnaké 
produkty, každý je 
jedinečný.



NATURE. TECHNOLOGY. LIGHTS. 


