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Y-path
twoja ścieżka światła | YoUR path oF LiGht

Y-PATH to Twoja własna, indywidualna ścieżka światła i jednocześnie klucz do 
zrozumienia filozofii tworzenia opraw przez IL.
To ścieżka światła, która, biegnąc w różnych kierunkach i po różnych płaszczyznach, 
prowadzi do powstania niepowtarzalnych rozwiązań formalno-przestrzennych 
zgodnych z charakterem wnętrza i potrzebami jego użytkowników.

Y-PATH is your own, individual path of light, and at the same time the key to 
understanding the philosophy of creating light fiings by IL.
It is a path of light which assuming different directions on different planes leads 
to the unique formal and spatial solutions, consistent with the character of the interior 
and the needs of its users.









zmiana płaszczyzny oświetlenia
ściana-sufit

dopasowanie do kształtu blatów
oraz stołów, równomierne oświetlenie całej
przestrzeni roboczej

otwaRtY pLaN 
| opeN pLaN

change of the light plane
wall-ceiling

adjusted to the worktop’s and table’s shapes, 
even lighting of the entire working space

keeping the uniform character of the
lighting in entire space

zachowanie spójnego charakteru
oświetlenia całej przestrzeni





dopasowanie do zakrętów, załamań, schodów

pRZeStRZeŃ koMUNikacji
| coRRiDoRS

adjusted to curves, bends and staircases

podążanie za drogą komunikacji
following the corridor

dopasowanie do skośnych sufitów
w pomieszczeniu
adjusted to rooms with slanted ceiling





integracja oświetlenia z lustrem

pRZeStRZeŃ łaZieNki
| BathRooM

integrating lighting with mirror

dopasowanie do funkcji i urządzeń
adjusted to function and devices

dopasowanie do kształtu pomieszczenia
adjusted to shape of the room





PATH L jest pierwszą i obecnie najpopularniejszą 
oprawą stworzona przez zespół IL.

PATH L to ścieżka światła zatopiona w prostej, 
linearnej bryle naturalnego drewna. Podstawowe 
źródło światła opcjonalnie uzupełniono dodatkowym, 
subtelnie oświetlającym płaszczyznę, na której 
zamontowano oprawę. Najważniejszą cechą PATH L 
jest modularność, pozwalająca na produkcję opraw 
o długości dostosowanej do indywidualnych potrzeb 
użytkownika. Oprawy można ze sobą łączyć tworząc 
własną ścieżkę światła Y-PATH.

PATH L is the first and currently the most popular 
light fiing developed by the IL team.
PATH L is a path of light embedded in a simple, linear 
form of natural wood.
The basic source of light is optionally completed 
with an additional one, which subtly illuminates the 
surface where the light fiing is mounted. The most 
important feature of PATH L is modularity, allowing 
to produce light fiings the length of which can be 
adjusted to the user’s individual needs. The light 
fiings can be grouped in order to create your very 
own path of light – Y-PATH.

path L
LiNia światła | LiGht LiNe





 

path L

L: 60 | 90 | 120 | 150 cm
H: 9cm
W: 9cm





PATH L office zaprojektowano jako oprawę zapewniającą intensywne i równomierne oświetlenie 
miejsca pracy. Pożądany efekt uzyskano dzięki zatopieniu liniowego źródła światła  w masywnej 
drewnianej belce, którą zawieszono na dwóch cienkich stalowych linkach o regulowanej długości.
PATH L office jest oprawą modułową, której długość możemy dostosować do indywidualnych 
potrzeb użytkownika.

PATH L office has been developed as a light fiing guaranteeing intensive and uniform illumination 
of the workplace. The desired effect is achieved by means of embedding a linear source of light 
in a massive wooden beam, suspended on two thin steel wires of adjustable length.
PATH L office is a modular light fiing, the length of which can be adjusted to individual needs 
of each user.

path L oFFice
LiNia światła | LiGht LiNe



wnętrze: Centrum Medyczne NessMedica
projekt: Wizzart, www.wizzart.net



path L oFFice

L: 90 | 120 | 150 cm
H: 9cm | 14cm
W: 9cm



www.individuallighting.pl



NatURa | NATURE

Do wykonania naszych opraw oświetleniowych 
wykorzystujemy tylko naturalne drewno najwyż-
szej jakości. Oprawy wykonujemy ręcznie z natu-
ralnych materiałów, co sprawia, że każda z nich 
jest niepowtarzalna.

Only top-quality natural wood is used in the 
production process of our light fiings. They 
are handmade of natural materials, which makes 
each of them a unique item.

tRaDYcja | TRADITION

Wszystkie nasze oprawy są wykonywane ręcznie, 
w tradycyjnej technologii przez rzemieślników 
od pokoleń zajmujących się obróbką drewna, co 
gwarantuje najwyższą jakość i unikalny charakter 
każdej oprawy.

All our light fiings are handmade by craftsmen 
engaged in wood processing for generations, ap-
plying the traditional technology, which guaran-
tees top quality and a unique character of each 
light fiing.

iNDYwiDUaLiZM | INDIVIDUALISM

Tworzymy produkty skrojone na miarę. Nasze 
oprawy mogą mieć indywidualne formy, wymiary 
i warianty wykończenia, mogą wykreować nową 
przestrzeń lub zintegrować się z istniejącą, mogą 
dominować lub pozostać w cieniu.

We create tailor-made products. Our light fiings 
can have individual forms, sizes, and finishing op-
tions; they can create a new space or blend with 
the existing one; they can dominate the space or 
keep in the background.

techNoLoGia | TECHNOLOGY

W naszych oprawach, wykonanych z natural-
nego drewna, instalujemy najnowocześniejsze, 
energooszczędne, programowalne źródła światła 
w technologii LED.

In our light fiings made of natural wood we 
install state-of-the-art, energy-efficient, and 
programmable LED light sources.

MiNiMaLiZM | MINIMALISM

Nasze oprawy, dzięki oszczędnym, minimalistycz-
nym formom pasują do każdego wnętrza. Szeroki 
wybór form i rozmiarów opraw oraz różne wa-
rianty źródeł światła pozwalają na odpowiednie 
doświetlenie każdej przestrzeni.

Thanks to frugal, minimalist forms, our light fit-
tings will match any interior design. A wide se-
lection of forms and sizes of the light fiings, as 
well as different variants of light sources, allow to 
provide each space with appropriate illumination.

NowocZeSNośĆ | MODERNITY

Tworzymy produkty o nowoczesnym, minimali-
stycznym designie oraz wykorzystujemy najbar-
dziej zaawansowane technologie w projekto-
waniu kompletnych indywidualnych systemów 
oświetlenia dla użytkownika.

We create modern, minimalist designs of our 
products and we apply state-of-the-art tech-
nologies in designing comprehensive individual 
lighting systems for the user.





dąb
oak

dół
down

dół | góra
down | up

opcja ściemniania
dimming option

3. DOPASUJ MATERIAŁ LUB KOLOR | FIT THE MATERIAL OR COLOUR

4. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI | CONTACT US

+48 690 899 906www.individuallighting.pl
www.individuallighting.pl/en

info@individuallighting.pl

jesion
ash

brzoza
birch

dowolny RAL,
rodzaj drewna lub bejca

your choice of RAL,
wood type or mordant

4 kRoki Do twojej ścieżki światła
       | 4 STEPS TO YOUR PATH OF LIGHT

1. WYBIERZ RODZAJ OPRAWY | CHOOSE LIGHT FITTING TYPE

2. WYBIERZ TYP OŚWIETLENIA | CHOOSE LIGHTING TYPE

 

  

path L
L: 60 | 90 | 120 | 150 cm
H: 9cm
W: 9cm

Y-path
L: wymiar indywidualny,
projekt dopasowany do Ciebie
H, W: 9cm
L: individual dimension, design 
tailored for you
H, W: 9cm

path L oFFice
L: 90 | 120 | 150 cm
H: 9cm | 14cm
W: 9cm
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