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Antica Folk to kolekcja ceramicznych, ręcznie 
zdobionych komponentów instalacji 
elektrycznej, która czerpie inspiracje 
z barwnego i wyrazistego stylu folkowego. 
Przedmioty z kolekcji Antica Folk zdobione 
są szkliewm i malowane ręcznie w mazurskiej 
manufakturze. Precyzja użyta do wykonania
tych komponentów oraz wysoka tych komponentów oraz wysoka 
wytrzymałość, zapewni długą żywotność 
i satysfakcję z zakupów. Jeśli cenisz sobie or-
ginalność, to Antica FOLK jest właśnie dla 
Ciebie!



Antica jest to kolekcja retro wykonana 
z wysokiej jakości ceramiki. Wszystkie 
włączniki i gniazda dostępne są w wersji 
natynkowej i podtynkowej. Jeśli pragniesz w 
subtelny sposób podkreslić wystrój swojego 
wnętrza, wybierz elementy podtynkowe. 
To sprawdzona recepta, aby wzbogadzić To sprawdzona recepta, aby wzbogadzić 
swoje pomieszczenia o elegancki i praktyczny 
produkt. 
Elementy natynkowe doskonale sprawdzą się 
w przypadku instalacji domowych, 
wprowadzając do Twoich wnętrz element 
odważnego i bezkompromisowego stylu 
industrialnego. industrialnego. 

Zapoznaj się z naszą ofertą!













Kolekcja ANTICA NEW zaprojektowana 
została z myślą o nowoczesnym stylu 
z domieszką retro klimatu, którego jesteśmy 
fanami. Okrągła forma włączników i 
klawiszowe przyciski są połączeniem różnych klawiszowe przyciski są połączeniem różnych 
stylów i upodobań, dzięki czemu wpasowują 
się w estetykę każdego domu. Stabilna 
podstawa stworzona z ceramiki bez domieszki 
tworzywa sztucznego sprawia, że produkt jest 
wytrzymały i niełamliwy oraz łatwo daje się 
wyczyścić. Antica New będzie idealnym 
produktem dla osób, które cenią produktem dla osób, które cenią 
różnorodność form oraz funkcjonalność 
produktu.





Antica Folk to kolekcja ceramicznych, ręcznie 
zdobionych komponentów instalacji 
elektrycznej, która czerpie inspiracje 
z barwnego i wyrazistego stylu folkowego. 
Przedmioty z kolekcji Antica Folk zdobione 
są szkliewm i malowane ręcznie w mazurskiej 
manufakturze. Precyzja użyta do wykonania
tych komponentów oraz wysoka tych komponentów oraz wysoka 
wytrzymałość, zapewni długą żywotność 
i satysfakcję z zakupów. Jeśli cenisz sobie or-
ginalność, to Antica FOLK jest właśnie dla 
Ciebie!



Produkty ANTICA FOLK, tak jak standardowa kolekcja ANTICA, 
występują w wersji natynkowej, jak i podtynkowej.

Ramki natynkowej są dosępne w wersji 
1, 2 oraz 3.



Kolekcja LOFTICA  włączniki światła, ramki 
oraz nowoczesne gniazda elektryczne. 
Wszystkie produkty utrzymane są 
w klasycznym stylu retro. Idealnie odnajdą się w klasycznym stylu retro. Idealnie odnajdą się 
zarówno w industrialnych loftach, jak i we 
wnętrzach utrzymanych w odsłonie vintage. 
Jest to kolekcja kompletna - oprócz zwykłych 
gniazdek, dostępne są także gniazda telewi-
zyjne, internetowe oraz telefoniczne. Już nie 
będziesz musiał kompletować różnych 
gniazdek, teraz cały osprzęt elektryczny 
możesz mieć w jednym, spójnym stylu retro!









Przewody w oplotach, które mogą być 
wykonane z materiałów w różnorodnej 
palecie barw to wyjątkowe produkty, dzięki 
którym nadamy wnętrzu blasku i charakteru. 
Nowatorskie rozwiązania i nowoczesne 
pomysły zainspirują niejednego fachowca, 
a projektantom dodadzą skrzydeł i umożliwią a projektantom dodadzą skrzydeł i umożliwią 
realizację niebanalnych kreacji świetlnych. 
Dedykowane dla osób ceniących sobie 
prosty, lecz ponadczasowy design. Przewody 
idealnie komponują się ze stylowymi 
oprawkami lub osłonkami na żarówki E27.



Zarówno przewody okrągłe, jak i skręcane, występują w bardzo 
wielu kolorach.



Nasze retro lampy i kinkiety powstały na 
bazie inspiracji produkowanych w Polsce 
akcesoriów w latach 60. i 70. Produkty te 
odnajdą się perfekcynie w domach, 
hotelach, restauracjach, czy przestrzeniach 
biurowych. Pięknie współgrają z meblami 
w stylu lat 50. i 60., jak i również 
w minimalistycznych wnętrzach loftowych. w minimalistycznych wnętrzach loftowych. 
Nasze kinkiety i lampy posiadają finezyjne 
kształty oraz idealne proporcje. Jeśli 
pragniesz urządzić pomieszczenie w klimacie 
retro i sprawić, żeby wyglądało nietuzinkowo 
- dobrze trafiłeś!









Zapraszamy serdecznie 
do zapoznania się z naszą 

pełną ofertą na:

www.alkri.pl




