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“Something more than simply illuminate your space”

CT Lights
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Chris Basias is the founder of the creative studio CT Lights, based in Athens, Greece since 2012. From early on, his love for crafting and experimenting led 
him to explore the world of arts and product design. He has a passion for the creative process and prototyping his ideas in a nontraditional way. His lighting 
concepts often display hints of an eccentric and romantic ideal, with an element of playfulness and references from his childhood experiences in the Greek 
countryside. The high quality handmade lighting fixtures “CT Lights” are designed by him, manufactured with the assistance of his dedicated team and 
accompanied by a certificate of authentisity signed by the designer. Each piece has a story to tell and allows space for beauty and emotion to underpin the 
innovative craftmanship.

Ο Chris Basias είναι ο ιδρυτής του δημιουργικού στούντιο CT Lights, που εδρεύει στην Αθήνα, από το 2012. Από νωρίς, η αγάπη του για τη χειροτεχνία 
και τον πειραματισμό τον οδήγησε να εξερευνήσει τον κόσμο της τέχνης και του σχεδιασμού προϊόντων. Έχει πάθος για τη δημιουργική διαδικασία 
και δίνει μορφή στις πρωτότυπες ιδέες του με έναν μη παραδοσιακό τρόπο. Οι δημιουργίες του συχνά εμπεριέχουν στοιχεία ενός εκκεντρικού και 
ταυτόχρονα ρομαντικού ιδεώδους, με αναφορές στο παιχνίδι (είτε με τα υλικά, είτε με την διαδραστικότητα τους) και τις παιδικές εμπειρίες του στην 
ελληνική ύπαιθρο. Τα υψηλής ποιότητας φωτιστικά της "CT Lights" σχεδιάζονται από τον ίδιο, υλοποιούνται με τη βοήθεια της έμπειρης ομάδας του 
και συνοδεύονται με πιστοποιητικό γνησιότητας υπογεγραμμένο από τον σχεδιαστή. Κάθε αντικείμενο έχει να διηγηθεί μια ιστορία και αφήνει χωρο 
στην ομορφιά και το συναίσθημα να υποστηρίξουν την καινοτομία της χειροποίητης κατασκευής.



ESSORROPIA
series
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Whatever happens
in our life.
Whatever situation
we are passing through.
Bad or good.
Sad or happy.
Bright or dark..
The forces of light
and nature raise the
equilibrium within us.
ESSORROPIA (equilibrium)
the new collection for CT Lights designed 
by Chris Basias.

Every lamp a true story..

Ό, τι συμβαίνει
στη ζωή μας.

Όποια κατάσταση
και αν περνάμε.

Κακή ή καλή.
Λύπης ή χαράς.

Φωτεινή ή σκοτεινή..
Οι δυνάμεις του φωτός
και της φύσης εγείρουν 

την ισορροπία μέσα μας.
EESSORROPIA (ισορροπία)

η νέα συλλογή για CT Lights σχεδιασμένη από 
τον Chris Basias.

..Κάθε φωτιστικό μια αληθινή ιστορία 





CODE
Pendant lamp
Φωτιστικό οροφής

Dimensions/ Διαστάσεις

Description/ Περιγραφή
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160cm 
63in

35cm 
13.7in

27cm 
10.6in

A pendant luminaire consisting of a fixed metal part ending 
in a round bulb and a floating portion with a rectangular 
counterweight made of fine marble surface specially 
mounted on glass to achieve light transmission. This 
particular construction beyond utility as a counterweight 
also serves as a means of shading or reflection.

Ένα κρεμαστό φωτιστικό που αποτελείται από ένα 
σταθερό μεταλλικό τμημα που καταλήγει σε στρογγυλό 
λαμπτήρα και ένα αιωρούμενο τμήμα με  
παραλληλόγραμμο αντίβαρο από λεπτή επιφάνεια 
μαρμάρου, ειδικά προσαρμοσμένη πάνω σε γυαλί, ώστε 
να επιτυγχάνεται φωτοδιαπερατότητα. Η συγκεκριμένη 
κατασκευή πέρα από την χρησιμότητα ως αντίβαρο, 
λειτουργεί και ως μέσο σκίασης ή αντανάκλασης.

Bulb specifications
Diameter: 210mm

Color: Warm white
Lumen: 1325 (22Watt)

Product specifications
Input voltage: 230V / 110V



CODE

9



JETTUS
Pendant lamp
Φωτιστικό οροφής

Dimensions/ Διαστάσεις

Description/ Περιγραφή
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60cm 
23.6in

130cm 
51.1in

60cm 
23.6in

It is a pendant luminaire consisting of a metal structure 
with a strict geometry and a large curve that resembles a 
stem, while at its end there is the light source. The whole 
composition is completed with a movable part with floating 
cylindrical marble to help support the whole construction.

Πρόκειται για ένα κρεμαστό φωτιστικό αποτελούμενο  
από μια μεταλλική κατασκευή με αυστηρή γεωμετρία και 
μια μεγάλη καμπύλη που προσομοιάζει με μίσχο και στο 
άκρο της υπάρχει η πηγή φωτισμού.
Η όλη σύνθεση ολοκληρώνεται από ένα κινητό μέρος με 
αιωρούμενο κυλινδρικό μάρμαρο που υποβοηθά τη 
στήριξη της όλης κατασκευής.

Bulb specifications
Diameter: 210mm

Color: Warm white
Lumen: 1325 (22Watt)

Product specifications
Input voltage: 230V / 110V



JETTUS
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WADJET
Pendant lamp
Φωτιστικό οροφής

Dimensions/ Διαστάσεις

Description/ Περιγραφή
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35cm 
13.7in

110cm 
43.3in

76cm 
30in

It is a pendant luminaire dominated by the shape of an 
imperfect circle. The circular construction is complemented 
by a vertically supported light source and a rectangular 
marble surface hanging loosely through the circular arm.

Πρόκειται για ένα κρεμαστό φωτιστικό στο οποίο 
κυριαρχεί η μορφή ενός ατελούς κύκλου. Η κυκλική 
κατασκευή συμπληρώνεται από κατακόρυφα 
στηριζόμενη φωτεινή πηγή και παραλληλόγραμμη 
μαρμάρινη επιφάνεια που κρέμεται χαλαρά διαμέσου 
του κυκλικού βραχίονα.

Bulb specifications
Diameter: 210mm

Color: Warm white
Lumen: 1325 (22Watt)

Product specifications
Input voltage: 230V / 110V



WADJET
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ARGES
Floor lamp
Φωτιστικό δαπέδου

Dimensions/ Διαστάσεις

Description/ Περιγραφή
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35cm 
13.7in

170cm 
70in

75cm 
29.5in

61cm 
24in

190cm 
74.8in

28cm 
11in

70cm 
27.5in

80cm 
31.5in

ARGES
pendant

ARGES
floor

ARGES
small

This particular luminaire has the simple form of an 
incomplete circular arm that is attached and rests on a 
straight metal structure. The light source is connected to 
one end completing the form while marble rollers are 
used either as a base or as a counterweight depending
on the version.

Το συγκεκριμένο φωτιστικό έχει την απλή μορφή του 
ατελούς κυκλικού βραχίονα που συνδέεται και 
στηρίζεται σε ευθεία μεταλλική κατασκευή. Η φωτεινή 
πηγή συνδέεται με το ένα άκρο ολοκληρώνοντας τη 
μορφή ενώ μαρμάρινοι κύλινδροι χρησιμοποιούνται είτε 
ως βάση είτε ως αντίβαρο ανάλογα με την εκδοχή.

Bulb specifications
Diameter: 210mm

Color: Warm white
Lumen: 1325 (22Watt)

Product specifications
Input voltage: 230V / 110V



ARGES
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OLEI
Table   Floor lamp
Επιτραπέζιο    Επιδαπέδιο φωτιστικό

Dimensions/ Διαστάσεις

Description/ Περιγραφή
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30cm 
11.8in

50cm 
19.6in

It is a table lamp that consists of a spherical marble base 
that lays on a metal ring allowing it to rotate freely.
By rotating the ball and changing the position of the lamp 
fitted on it, the user can experiment in the form of the 
luminaire.

Είναι ένα επιτραπέζιο φωτιστικό που αποτελείται από 
μια σφαιρική μαρμάρινη βάση η οποία επικάθεται πάνω 
σε ένα μεταλλικό δακτύλιο επιτρέποντας την ελεύθερή 
περιστροφή της. Περιστρέφοντας τη σφαίρα και 
αλλάζοντας τη θέση του λαμπτήρα που είναι 
προσαρμοσμένος πάνω σ αυτή, ο χρήστης μπορεί να 
πειραματιστεί με τη μορφή του φωτιστικού.

Bulb specifications
Diameter: 290mm
Color: Warm white

Lumen: 2375 (32Watt)

Product specifications
Input voltage: 230V / 110V



OLEI
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WADD
Floor lamp
Φωτιστικό δαπέδου

Dimensions/ Διαστάσεις

Description/ Περιγραφή
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44cm 
17.3in

200cm 
78.7in

39cm 
15.3in

A floor lamp that rests on a geometrically cut marble solid 
base that supports an eccentrically mounted metal post. 
At the top of the post is the light source and round cut 
marble. The very fine surface of the marble has a special 
glass coating to allow its transparency and durability.
The ability to move along the pillar gives the desired 
indirect and direct lighting.

Ένα επιδαπέδιο φωτιστικό που στηρίζεται σε μια 
γεωμετρικά κομμένη μαρμάρινη μασιφ βάση η οποία 
στηρίζει έναν έκκεντρα τοποθετημένο μεταλλικό στύλο. 
Στο πάνω μέρος του στύλου βρίσκεται η πηγή φωτός και 
στρογγυλά κομμένο μάρμαρο. Η πολύ λεπτή επιφάνεια 
του μαρμάρου έχει ειδική επίστρωση από γυαλί ώστε να 
επιτρέπεται η διαφάνεια και η αντοχή του.
Η δυνατότητα μετακίνησης του κατά μήκος του στύλου 
δίνει τον επιθυμητό έμμεσο και άμεσο φωτισμό.

Bulb specifications
Diameter: 210mm

Color: Warm white
Lumen: 1325 (22Watt)

Product specifications
Input voltage: 230V / 110V



WADD
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A.Z.OU
Wall lamp
Επιτοίχιο φωτιστικό

150cm 
59.1in
ΜΑΧ

8cm 
3.15in

300cm 
118.1in
ΜΑΧ

12cm 
4.72in

Description/ Περιγραφή Assembly/ Συνδεσμολογία

Dimensions/ Διαστάσεις
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The length of the connecting wire is adjustable

Το μήκος του καλωδίου μεταξύ σημείων είναι ρυθμιζόμενο

LED specifications
Color: Warm white 2700K

Product specifications
Input voltage: 110V / 230V

A.Z.OU is a surface mounted luminaire inspired by the joy 
of exploration. Every luminous point represents a travel 
stop on our ongoing quest to reach our destination.
The innovative design of the wiring system allows
numerous arrangements and combinations.

Το A.Z.OU είναι ένα επιτοίχιο φωτιστικό εμπνευσμένο 
από την χαρά του ταξιδιού. Κάθε φωτεινό σημείο 
αντιπροσωπεύει μια στάση στο χάρτη στο ταξίδι μας 
από τόπο σε τόπο. Ο καινοτόμος σχεδιασμός του 
συστήματος καλωδίωσης (εύκολα προσαρμόσιμος στο 
επιθυμητό μήκος) επιτρέπει πολυάριθμες ρυθμίσεις και 
συνδυασμούς.



A.Z.OU
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HELEN
Table   Floor lamp
Επιτραπέζιο    Επιδαπέδιο φωτιστικό

Description/ Περιγραφή

Dimensions/ Διαστάσεις
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26cm 
10.2in

28cm 
11in

35cm 
13.8in

39cm 
15.4in

Bulb specifications (small)
Diameter: 210mm

Color: Warm white
Lumen: 1325 (22Watt)

Bulb specifications (large)
Diameter: 290mm
Color: Warm white

Lumen: 2375 (32Watt)

Product specifications
Input voltage: 230V / 110V

HELEN is a ring-shaped lamp can be placed either on a 
table or floor. The conical, like a big diamond, base makes 
that lighting fixture easy to spun and balance itself.

Το HELEN είναι ένα φωτιστικό που μοιάζει με ένα 
γιγάντιο δαχτυλίδι και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως 
επιτραπέζιο είτε ως επιδαπέδιο. Η κωνική βάση του,
σαν ένα μεγάλο διαμάντι, κάνει αυτό το φωτιστικό να 
περιστρέφεται και να ισορροπεί μόνο του.

HELEN small HELEN large



HELEN
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LIBRA
Pendant lamp
Φωτιστικό οροφής

E1 E2

Description/ Περιγραφή

Dimensions/ Διαστάσεις

26

23cm 
9in

140cm 
55.1in

120cm 
47.2in

90cm 
35.4n

Optional weights
Εναλλακτικά βαρίδια

Bulb specifications (small)
Diameter: 210mm

Color: Warm white
Lumen: 1325 (22Watt)

Product specifications
Input voltage: 230V / 110V

LIBRA luminaire is a pendant chandelier. The pensile circle 
shaped marble weight support the modification of the 
inclination angle of the main bar.

Το φωτιστικό LIBRA είναι ένας κρεμαστός κινητός πολυέλαιος. 
Το κυκλικό μαρμάρινο βαρίδι συνδεόμενο με την κύρια ράβδο, 
επεμβαίνει στη μεταβολή της γωνίας κλίσης της.



LIBRA
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RUNE
Pendant lamp
Φωτιστικό οροφής

E3 E4 E5 E6

Description/ Περιγραφή
RUNE luminaire is a pendulous adjustable light.
The balance of the structure is maintained through the 
varied shaped laser cut marbles that allow easily to adapt 
the height of the bulb.

Το RUNE είναι ένα φωτιστικό με ρυθμιζόμενο ύψος.
Η ισορροπία επιτυγχάνεται μέσω των ποικίλων 
σχημάτων μαρμάρων που λειτουργούν ως αντίβαρα
και επιτρέπουν την εύκολη μεταβολη του ύψους του 
λαμπτήρα.

Dimensions/ Διαστάσεις

28
22cm 
8.6in

100cm 
39.3in

40cm 
15.7in

Optional weights/
Εναλλακτικά βαρίδια

Bulb specifications (small)
Diameter: 210mm

Color: Warm white
Lumen: 1325 (22Watt)

Product specifications
Input voltage: 230V / 110V



RUNE
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VANITY
Floor lamp
Φωτιστικό δαπέδου

Table   Floor lamp
Επιτραπέζιο    Επιδαπέδιο φωτιστικό

Description/ Περιγραφή

Dimensions/ Διαστάσεις

30
33cm 
13in

33cm 
13in

165cm 
65in

41cm 
16.1in

Bulb specifications (small)
Diameter: 210mm

Color: Warm white
Lumen: 1325 (22Watt)

Bulb specifications (large)
Diameter: 290mm
Color: Warm white

Lumen: 2375 (32Watt)

Product specifications
Input voltage: 230V / 110V

VANITY floor

VANITY is a mobile floor lamp that stands with a slight 
tilt. It can be positioned vertically if you place the marble 
sphere on the upper side of its base and subsequently 
bring the change of the equilibrium.

Το VANITY είναι ένα κινητό φωτιστικό  δαπέδου που 
ισορροπεί με μια μικρή κλίση. Μπορεί να σταθεί 
κατακόρυφα εάν τοποθετηθεί στην επίπεδη  πλευρά της 
βάσης της η μαρμάρινη σφαίρα, φέρνοντας το 
φωτιστικό σε απόλυτα κάθετη θεση .



VANITY
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SOTTSASS
Floor lamp
Φωτιστικό δαπέδου

Description/ Περιγραφή

Dimensions/ Διαστάσεις

32
42cm 
16.5in

42cm 
16.5in

210cm 
82.6in

Bulb specifications (small)
Diameter: 210mm

Color: Warm white
Lumen: 1325 (22Watt)

Product specifications
Input voltage: 230V / 110V

SOTTSASS is a floor fixture that plays with the illusion of 
symmetry. The composition is expanded into two parallel 
non symmetrical lines using oblique cut marble and 
bronze, ending to an horizontal bright halo.

Το SOTTSASS είναι ένα επιδαπέδιο φωτιστικό που παίζει 
με την ψευδαίσθηση της συμμετρίας. Η σύνθεση 
αναπτύσσεται σε δύο παράλληλες μη συμμετρικές 
γραμμές χρησιμοποιώντας ένα κυλινδρικό λοξά κομμένο 
μάρμαρο και ένα στύλο από μπρούτζο, πάνω στο οποίο 
στηριζεται ένα  οριζόντιο φωτοστέφανο.



SOTTSASS
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DETAILS

23cm 
9in

40cm 
15.7in

4cm 
1.57in 40cm 

15.7in

Marble shapes / Σχέδια μαρμάρων

RUNE: Ceiling bases / Βάσεις στήριξης οροφής

Marble colors/ Χρώματα μαρμάρων

Tinos (green) / Τήνος (πράσινο)

E1

C1 C2

E2 E3 E5E4 E6

Dionysos (white) / Διόνυσος (λευκό)

34

The solid bronze lamp holder (weighs over 1kg) is molded in the 
traditional way and processed with twenty different sand papers in 
order to achieve the desired finish.

Το μασίφ μπρούντζινο ντουί της λάμπας (ζυγίζει πάνω από 1 
κιλό), χυτεύεται με τον παραδοσιακό τρόπο και το φινίρισμα 
του επιτυγχάνεται με την εφαρμογή είκοσι διαφορετικών 
σταδίων λείανσης και γυαλίσματος.
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Tinos is a Greek island in the Cyclades 
complex, in the Aegean Sea. Apart from its 
natural beauty, it is famous for the rare and 
unique in the world green marble.

Dionysos is an area in Penteli mountain in 
the Attica region. Not only its name that is 
related to the anchient god of joy and 
festivity, but also it is very famous for the 
high quality white marble. No wonder why 
Parthenon in Athens acropolis was almost 
completely structured, using marble from 
the same area!

Το νησί της Τήνου βρίσκεται στο σύμπλεγμα 
των Κυκλάδων στο Αιγαίο πέλαγος. Πέρα 
από τη φυσική του ομορφιά, είναι διάσιμο 
για το σπάνιο και ιδιαίτερο στο κόσμο, 
πράσινο μάρμαρο της.

Ο Διόνυσος είναι μία περιοχή στο βουνό 
της Πεντέλης, στην Αττική. Πέρα από το 
όνομα που προέρχεται από τον αρχαίο 
θεό Διόνυσο, θεό της χαράς και των 
εορτασμών, η περιοχή είναι γνωστή και 
για το υψηλής ποιότητας λευκό μάρμαρο. 
Γι’ αυτό άλλωστε και ο Παρθενώνας 
κατασκευάστηκε με μάρμαρο από την 
ίδια περιοχή!



HELEN
small

HELEN
large

OLEI

ARGES
small

VANITY
small

DIMENSIONS

A.Z.OU
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8cm 
3.15in

33cm 
13in

41cm 
16.1in

12cm 
4.72in

150cm 
59.1in
ΜΑΧ

300cm 
118.1in
ΜΑΧ

26cm 
10.2in

28cm 
11in

35cm 
13.8in

0cm 
0in

39cm 
15.4in

30cm 
11.8in

170cm 
67in

50cm 
19.6in

70cm 
27.5in

80cm 
31.5in

The length of the connecting wire is adjustable
Το μήκος του καλωδίου μεταξύ σημείων είναι ρυθμιζόμενο

Assembly suggestions/ Προτάσεις συνδεσμολογίας



SOTTSASS
WADD

ARGES
floor

VANITY
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33cm 
13in

42cm 
16.5in

44cm 
17.3in

50cm 
19.6in

165cm 
65in

42cm 
16.5in

200cm 
78.7in

39cm 
15.3in

190cm 
74.8in

28cm 
11in

0cm 
0in

180cm 
67in

210cm 
82.6in



RUNE LIBRA
38

22cm 
8.6in

23cm 
9in

100cm 
39.3in

40cm 
15.7in

140cm 
55.1in

120cm 
47.2in

90cm 
35.4n

300cm 
118in

0cm 
0in

180cm 
67in

Optional weights/
Εναλλακτικά βαρίδια

Optional weights/
Εναλλακτικά βαρίδια

E3 E4 E5 E6 E1 E2



CODE WADJET JETTUS ARGES
pendant 39

160cm 
63in

35cm 
13.7in

35cm 
13.7in

35cm 
13.7in

110cm 
43.3in

60cm 
23.6in

130cm 
51.1in

170cm 
70in

76cm 
30in

75cm 
29.5in

27cm 
10.6in

60cm 
23.6in

300cm 
118in

0cm 
0in

170cm 
67in



Chris Basias talks about ESSORROPIA collection:
“Considering the legacy that follows the long history of marble use in Greece, I decided to make my own mark in my creations, by adopting simple forms with 
circles and curves and by using the Dionysos marble and the marble of Tinos. Dionysos is a district of Penteli mountain in Attica. Apart from the name derived 
from the ancient god Dionysos, god of joy and celebration, the area is known for the high-quality white marble.
The Pentelic marble was and still is a point of reference for every active artist who deals with marble.
It is no coincidence that the Parthenon was built with marble from the same area. 
 
On  the other hand, the noble and dark marble of Tinos, an  island that belongs to the Cyclades complex in the Aegean sea, was the  perfect opportunity to 
promote my aesthetic visions and the great properties and versatility of domestic marble in my creations to my customers in Greece and abroad.
Apart from its natural beauty and rarity, this marble is world famous for its wonderful green color.
 
All my visions have something in common: Balance.

Balance as a challenge and as a game, has always fascinated me. That's why when I was looking for a name for my last line, the word ESSORROPIA
came naturally. ESSORROPIA is the Greek word for balance, equilibrium. The forces of light and nature raise our inner balance, whatever situation
we encounter. Bad or good. Sadness or joy. Light or darkness. Throughout the entire collection, the challenge to manage weight and counterweight,
instability into stability, gave me the opportunity to find the ultimate expression of my thoughts with the use of brass, marble and circular bulbs. 
 
Matching marble with brass has always been something I wanted to experiment with. The properties of marble described before, meet and reconcile with those 
of the brass elements. Changing the appearance of this material by artificial oxidation is a fascinating process that allows you to modify the final color.
I prefer my luminaries in natural finishes, exposed to the elements. I look at natural oxidation as part of a process that adds to the patina of an object, 
increasing beauty with time.
 
Every beginning has an end which in turn is followed by a new beginning. This cycle is a reality. It is the circle of life. In my work, this circle of life
is transformed into light with round fluorescent bulbs.
 
As for the forms, the sense of proportion prompted me to use simple geometric lines. This in my view allows the materials to be showcased.
It allows the user to see my work either as a light fixture or as a standalone art creation.
 
I tried to best correlate the use of classic techniques of handmade art with contemporary design. For example, the casting of the bulb holders was made the 
traditional way and all welding was performed thoroughly using silver as the reference material, while the processing of the marble counterweights was done in 
the simplest way by experienced craftsmen, avoiding the use of modern cnc machines”.
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ROUA MAT
Φωτιστικό Οροφής    Επιτραπέζιο    Δαπέδου
Pendant   Table   Floor lamp

27cm
10.6in

27cm
10.6in

27cm
10.6in

50cm
19.7in

27cm
10.6in

27cm
10.6in

27cm
10.6in

Dimensions/ Διαστάσεις

Description/ Περιγραφή

44cm 
17.3in

42cm
16.5in

51cm
20in

55cm
21.6in

59cm
23.2in

200cm
22.8in

62cm
24.4in

41

Bulb specifications
Type: E27 / E26
Color: Warm white
100Watt maximum

Product specifications
Input voltage: 230V / 110V

The Roua Mat consists of six playful 
lighting objects that are designed as 
chess piece figures. Inspired by a 
chessboard’s pawn movements, the 
chess figures have an innovative rosette 
plug system that allows for each lamp 
to easily function as a floor, table, or 
pendant fixture.

Η συλλογή Roua Mat αποτελείται από έξι 
φωτιστικά. Το καθένα αναπαριστά εκτός κλίμακας 
μια φιγούρα των πιονιών του σκακιού. Το 
καινοτόμο σύστημα ροζέτας στο ταβάνι, 
εμπνευσμένο από την κίνηση των πιονιών επάνω 
στην σκακιέρα, επιτρέπει πολύ εύκολα την 
εναλλαγή και χρήση του κάθε φωτιστικού ως 
επιτραπέζιο, ως δαπέδου ή ως οροφής.

Upon request, the possibility of color 
selection provided*
Κατόπιν παραγγελίας, παρέχεται η 
δυνατότητα επιλογής χρώματος

Colors/ Χρώματα* Installation/ 
Εγκατάσταση

white

Pawn Rook Knight Bishop Queen King

black



ROUA MAT
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ROUA MAT - XL

Φωτιστικό δαπέδου
Floor lamp

King & Queen

72cm
28.3in

72cm
28.3in

Dimensions/ Διαστάσεις

171cm
67.3in

181cm
71.2in

43

LED specifications
Color: Warm white 2700K

Product specifications
Input voltage: 110V / 230V

Upon request, the possibility of color 
selection provided*
Κατόπιν παραγγελίας, παρέχεται η 
δυνατότητα επιλογής χρώματος

Colors/ Χρώματα*

white

Queen XL King XL

black



FLOWER
Φωτιστικό δαπέδου
Floor lamp

Φωτιστικό Επιτραπέζιο   Δαπέδου
Table   Floor lamp

Dimensions/ Διαστάσεις

Description/ Περιγραφή

192cm 
75.5in

57cm 
22.4in

48cm 
18.9in

49cm 
19.3in

44

Bulb specifications
Type: E27 / E26
Color: Warm white
100Watt maximum

Product specifications
Input voltage: 230V / 110V

A tripod structured floor lamp mounted on a 
metal base. This lamp’s headpiece frame is 
made with wooden clothes hangers. The lamp’s 
headpiece can be moved in different directions 
to create the desired effect of a beautiful 
lighting contrast between shadow and light.

Φωτιστικό δαπέδου αποτελούμενο από καπέλο 
σε σχήμα λουλουδιού, κάθε πέταλο του οποίου 
είναι και μια ξύλινη κρεμάστρα ρούχων, πάνω σε 
μεταλλικό τρίποδο. Το πάνω μέρος μπορεί να 
αλλάζει κλίσεις και δημιουργεί μια όμορφη 
αντίθεση ανάμεσα στο φως και τη σκιά.

Upon request, the possibility of color 
selection provided
Κατόπιν παραγγελίας, παρέχεται η 
δυνατότητα επιλογής χρώματος

Colors/ Χρώματα*

*
black



TAILOR MADE
Επιτοίχιο φωτιστικό
Wall lamp

Dimensions/ Διαστάσεις Assembly/ Συνδεσμολογία

Description/ Περιγραφή

64cm
25.2in

51cm
20in

75cm
29.5in

65cm
25.6in

45

LED specifications
Color: Warm white 2700K

Product specifications
Input voltage: 100V - 240V

A versatile wall lamp made using embroi-
dery hoops and backlit textiles that are easy 
to change and replace. This lamp is 
available in a six or an eight piece unit 
configuration that allows you to combine 
two or more units, in different ways, to 
create diverse and unique installations. 

Επιτοίχιο φωτιστικό κατασκευασμένο από 
παραδοσιακά τελάρα κεντήματος και υφάσματα 
φωτισμένα με περιμετρικό κρυφό φωτισμό. Εύκολη 
αλλαγή υφασμάτων. Διαθέσιμο σε συνθέσεις των 6 
και 8 τέλαρων. Συνδέοντας δύο η περισσότερες 
συνθέσεις με διαφορετικό τρόπο μπορούμε να 
δημιουργήσουμε την δίκη μας μοναδική εγκατάσταση.

Μπορείτε να τοποθετήσετε 
οποιοδήποτε ύφασμα της 
επιλογής σας με ευκολία.
Τα ασπρόμαυρα υφάσματα είναι 
από τη προσωπική συλλογή 
ρούχων του Δημήτρη Πέτρου.

Fabrics of choise are easily 
placed & replaced. The black 
& white textiles are from the 
exclusive Dimitris Petrou 
fashion collection

Colors/ Χρώματα



TAILOR MADE
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WOODEN YOGA
Επιτοίχιο φωτιστικό
Wall lamp

Dimensions/ Διαστάσεις Assembly/ Συνδεσμολογία

Description/ Περιγραφή

160cm 
62.9in

100cm 
39.3in

180cm 
70.8in

125cm 
49.2in

85cm 
33.4in

47 27

LED specifications
Color: Warm white 2700K

Product specifications
Input voltage: 100V - 240V

Inspired by yoga poses, this wall lamp is 
made with illuminating wooden rods. 
The rods can be easily arranged and 
connected, in different ways and angles, 
in order to create a personalized wall 
lamp arrangement. 

Επιτοίχιο φωτιστικό αποτελούμενο απο φωτιζόμενες 
ξύλινες ράβδους, το οποίο έχει εμπνευστεί απο 
στάσεις της yoga. Συνδέοντας πολύ εύκολα τις 
ράβδους με διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικές 
γωνίες μας δημιουργώντας έτσι το δικό μας 
μοναδικό επιτοίχιο φωτιστικό.

Colors/ Χρώματα

white lacquer 
matte

black lacquer 
matte

grey lacquer 
matte

walnut



WOODEN YOGA
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WOODEN YOGA
deluxe edition

Επιτοίχιο φωτιστικό
Wall lamp

Description/ Περιγραφή

49

LED specifications
Color: Warm white 2700K

Product specifications
Input voltage: 100V - 240V

The first luminaire was designed in 2011 
and went into production one year later 
from CT Lights Studio. It became quickly 
one of the most popular products in our 
company. Five years onwards and after 
many modifications, we considered that 
it was the right time to produce the 
Wooden Yoga deluxe anniversary 
edition using white Corian.

Το πρώτο φωτιστικό σχεδιάστηκε το 2011 και 
μπήκε σε παραγωγή ένα χρόνο αργότερα από 
το CT Lights στούντιο. Γρήγορα έγινε ένα από 
τα πιο δημοφιλή προϊόντα της εταιρείας μας. 
Πέντε χρόνια αργότερα και μετά από πολλές 
τροποποιήσεις και βελτιώσεις, θεωρήσαμε ότι 
ήταν η σωστή στιγμή να παράξουμε το 
Wooden Yoga deluxe επετειακή έκδοση από 
λευκό Corian.

Colors/ Χρώματα

white corian

Upon request, the possibility of color 
selection provided
Κατόπιν παραγγελίας, παρέχεται η 
δυνατότητα επιλογής χρώματος

*



WOODEN YOGA
Φωτιστικό δαπέδου
Floor lamp

Dimensions/ Διαστάσεις

Description/ Περιγραφή

177cm 
69.7in

60cm 
23.6in

50

LED specifications
Color: Warm white 2700K

Product specifications
Input voltage: 100V - 240V

Inspired by yoga poses, this floor lamp is 
made with illuminating wooden rods.
The lamp portrays different yoga poses 
when viewed from different angles.

Φωτιστικό δαπέδου κατασκευασμένο από 
φωτιζόμενες ξύλινες ράβδους, το οποίο έχει 
εμπνευστεί από στάσεις της yoga. Κάθε οπτική 
γωνία δίνει την εντύπωση μιας άλλης πόζας.

Upon request, the possibility of color 
selection provided
Κατόπιν παραγγελίας, παρέχεται η 
δυνατότητα επιλογής χρώματος

Colors/ Χρώματα*

grey lacquer 
matte

white lacquer 
matte

black lacquer 
matte

walnut

*



AMIANT
Φωτιστικό δαπέδου
Floor lamp

Dimensions/ Διαστάσεις

Description/ Περιγραφή

175cm 
68.8in

52cm 
20.5in

30cm 
11.8in

45cm 
17.7in

51

Bulb specifications
Type: E27 / E26
Color: Warm white
100Watt maximum

Product specifications
Input voltage: 230V / 110V

An asymmetrical tripod structured floor 
lamp mounted on your choice of a white 
base, a red base, or a partially ‘amiant’ 
colored base. The lamp’s shade is white in 
color and allows the lamp’s light to 
provide a different lighting perspective.

Φωτιστικό δαπέδου του οποίου η βάση 
ειναι ένα ιδιαίτερο σχήμα τρίποδου (σε 
χρώμα ή επικαλυμμένο κατά τόπους με 
ασβέστη) και ανάγλυφο καπέλο ειδικής 
επεξεργασίας το οποίο επιτρέπει στο φως 
να του δώσει μια άλλη προοπτική.

Upon request, the possibility of color 
selection provided
Κατόπιν παραγγελίας, παρέχεται η 
δυνατότητα επιλογής χρώματος

Colors/ Χρώματα*

*

white

white

Top
Καπέλο

Base
Βάση

redamiant



AMIANT
Φωτιστικό οροφής
Pendant lamp

Dimensions/ Διαστάσεις

Description/ Περιγραφή

30cm 
11.8in

200cm 
79in

45cm 
17.7in

52

Bulb specifications
Type: E27 / E26
Color: Warm white
100Watt maximum

Product specifications
Input voltage: 230V / 110V

A pendant lamp with a white colored lamp 
shade that allows the lamp’s light to provide 
a different lighting perspective. The lamp 
can be mounted in two different ways.

Φωτιστικό οροφής με ανάγλυφο καπέλο 
ειδικής επεξεργασίας το οποίο επιτρέπει στο 
φως να του δώσει άλλη προοπτική. Αυτό το 
φωτιστικό έχει διπλό τρόπο στήριξης.

Upon request, the possibility of color 
selection provided
Κατόπιν παραγγελίας, παρέχεται η 
δυνατότητα επιλογής χρώματος

Colors/ Χρώματα*

*

white



CIRCLE EYE
Φωτιστικό δαπέδου
Floor lamp

Dimensions/ Διαστάσεις

Description/ Περιγραφή

177cm 
69.7in

63cm 
24.8in

53

Bulb specifications
Type: E27 / E26
Color: Warm white
100Watt maximum

Product specifications
Input voltage: 230V / 110V

A floor lamp with an adjustable bicycle 
wheel headpiece mounted on a metal 
base. An assortment of colors is available 
for selection. The headpiece has a half 
mirror bulb that creates a beautiful and 
circular shadow patterned lighting effect.

Φωτιστικό δαπέδου με ρόδα ποδηλάτου πάνω 
σε μεταλλική βάση η οποία επιτρέπει στον 
τροχό να αλλάζει κλίσεις ώστε να 
δημιουργείται ο κατάλληλος φωτισμός ενώ η 
λάμπα ανεστραμένου καθρέφτη δημιουργεί 
μια όμορφη κυκλική σκιά.

Upon request, the possibility of color 
selection provided
Κατόπιν παραγγελίας, παρέχεται η 
δυνατότητα επιλογής χρώματος

Colors/ Χρώματα*

*

blackwhite

green red yellow



CIRCLE EYE
Φωτιστικό οροφής
Pendant lamp

Φωτιστικό επιτοίχιο
Wall lamp

30cm 
11.8in

Dimensions/ Διαστάσεις

Dimensions/ Διαστάσεις

Description/ Περιγραφή Description/ Περιγραφή

63cm 
24.8in

30cm 
11.8in

63cm 
24.8in

54

Bulb specifications
Type: E27 / E26
Color: Warm white
100Watt maximum

Product specifications
Input voltage: 230V / 110V

A wall lamp that has a bicycle wheel headpiece to which 
an assortment of colors is available for selection. The 
headpiece has a half mirror bulb that creates a beautiful 
and circular shadow patterned lighting effect on the wall. 
The lamp’s base can be used to easily adjust the width of 
the shadow patterned lighting effect.

Επιτοίχιο φωτιστικό με ρόδα ποδηλάτου σε διάφορα 
χρώματα. Η λάμπα ανεστραμένου καθρέφτη δημιουργεί μια 
όμορφη κυκλική σκιά στο τοίχο ενώ η βάση του μας επιτρέπει 
εύκολα να προσαρμόσουμε το εύρος αυτής της σκίας.

A pendant lamp that has a bicycle wheel 
headpiece to which an assortment of colors is 
available for selection. The headpiece has a 
half mirror bulb that creates a beautiful and 
circular shadow patterned lighting effect on 
the ceiling.

Φωτιστικό οροφής με ρόδα ποδηλάτου σε 
διαφορά χρώματα. Η λάμπα ανεστραμένου 
καθρέφτη δημιουργεί μια όμορφη κυκλική 
σκιά στο ταβάνι.

Upon request, the possibility of color 
selection provided
Κατόπιν παραγγελίας, παρέχεται η 
δυνατότητα επιλογής χρώματος

Colors/ Χρώματα*

*

blackwhite

green red yellow



KOURELOU
Φωτιστικό οροφής
Pendant lamp

Dimensions/ ΔιαστάσειςDescription/ Περιγραφή

42cm 
16.5in

25cm 
9.8in

55

Bulb specifications
Type: E27 / E26
Color: Warm white
100Watt maximum

Products specifications
Input voltage: 230V / 110V

A pendant lamp that has a headpiece shade of cylindrical 
shape. The lamp’s shade is covered with textile strips that 
are available for selection in the shades of gray, yellow, or 
red. This light emits a lighting effect of a beautiful and 
asymmetrical shadow.

Φωτιστικό οροφής με κυλινδρικό καπέλο καλυμμένο 
από λωρίδες υφάσματος σε διαφορετικές αποχρώσεις 
του γκρι, του κίτρινου ή του κόκκινου. Αυτό το 
φωτιστικό δημιουργεί όμορφες ασύμμετρες σκιές.

Upon request, the possibility of color 
selection provided
Κατόπιν παραγγελίας, παρέχεται η 
δυνατότητα επιλογής χρώματος

Colors/ Χρώματα*

*

yellowgrey red



KOURELOU
Φωτιστικό δαπέδου
Floor lamp

Dimensions/ Διαστάσεις

Description/ Περιγραφή

165cm 
64.9in

48cm 
18.9in

56

Bulb specifications
Type: E27 / E26
Color: Warm white
100Watt maximum

Product specifications
Input voltage: 230V / 110V

A tripod structured floor lamp mounted on a 
metal base. The cylindrically shaped shade on 
the lamp’s headpiece is covered with textile strips 
that are available for selection in the shades of 
gray, yellow, or red. This light emits a lighting 
effect of a beautiful and asymmetrical shadow.

Φωτιστικό δαπέδου με κυλινδρικό καπέλο 
καλυμμένο από λωρίδες υφάσματος σε 
διαφορετικές αποχρώσεις του γκρι, του κίτρινου ή 
του κόκκινου, στηριζόμενο πάνω σε μεταλλικό 
τρίποδο. Αυτό το φωτιστικό δημιουργεί όμορφες 
ασύμμετρες σκιές.

Upon request, the possibility of color 
selection provided
Κατόπιν παραγγελίας, παρέχεται η 
δυνατότητα επιλογής χρώματος

Colors/ Χρώματα*

*

yellowgrey red



PERSEPHONI
Φωτιστικό δαπέδου
Floor lamp

Dimensions/ Διαστάσεις

Description/ Περιγραφή

176cm 
69.2in

40cm 
15.7in

50cm 
19.6in

57

Bulb specifications
Type: E27 / E26
Color: Warm white
100Watt maximum

Product specifications
Input voltage: 230V / 110V

A tripod structured floor lamp mounted on a 
base that is wrapped with a multi-colored wool. 
The shade on the lamp’s headpiece is made 
with knitting needles. This light emits a lighting 
effect of a beautiful and unique shadow.

Φωτιστικό δαπέδου με καπέλο 
αποτελούμενο απο βελόνες 
πλεξίματος πάνω σε τρίποδο 
επικαλυμμένο από νήματα 
διαφορετικού χρώματος.

Upon request, the possibility of color 
selection for the wool provided.
Κατόπιν παραγγελίας, παρέχεται η 
δυνατότητα επιλογής χρώματος για τις 
κλωστές.

Colors/ Χρώματα



BELOUCI
Φωτιστικό δαπέδου
Floor lamp

Dimensions/ Διαστάσεις

Description/ Περιγραφή

181cm 
71.3in

54cm 
21.2in

58

Bulb specifications
Type: E27 / E26
Color: Warm white
100Watt maximum

Product specifications
Input voltage: 230V / 110V

A tripod structured floor lamp mounted 
on three shepherd’s canes. The lamp’s 
cylindrical headpiece produces a headlight 
effect that creates an impressive shadow 
pattern filled with depth and dimension.

Φωτιστικό δαπέδου με βάση αποτελούμενη 
από ξύλινες μαγκούρες που σχηματίζουν 
τρίποδο. Το κυλινδρικό του καπέλο, δίνει την 
αίσθηση προβολέα και δημιουργεί ένα όμορφο 
μοτίβο με την σκιά του.

Possibility of color selection for the upper part and the canes.

Colors above apply for the 
upper part of the lamp.

Τα παραπάνω χρώματα 
αφορούν το καπέλο.

Δυνατότητα επιλογής χρώματος καπέλου και μαγκούρας.

Colors/ Χρώματα*

silver gold black

*



FOG
Φωτιστικό Οροφής 
Pendant lamp

Dimensions/ Διαστάσεις

Description/ Περιγραφή

85cm 
33.4in

60cm 
23.6in
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Bulb specifications
Type: E27 / E26
Color: Warm white
100Watt maximum

Product specifications
Input voltage: 230V / 110V

Small pieces of wire mesh are densely 
accumulated on an egg-shaped metal 
frame to make up the chandelier’s 
headpiece. The chandelier emits a ‘foggy’ 
and shadow-like effect when it is lit.

Φωτιστικό οροφής αποτελούμενο από μικρά 
κομμάτια μεταλλικού πλέγματος πάνω σε 
μεταλλική βάση ωοειδούς σχήματος. Το 
παιχνίδι που δημιουργεί η σκιά του ειναι 
εμφανές μόλις το ανάψουμε.

Colors/ Χρώματα*

silver gold

Possibility of color selection for the top and base.
Δυνατότητα επιλογής χρώματος καπέλου και βάσης.

*



FOG
Επιτραπέζιο με plexiglass βάση
Table lamp

Dimensions/ Διαστάσεις

Description/ Περιγραφή

32cm 
12.5in

60cm 
23.6in

60

Bulb specifications
Type: E27 / E26
Color: Warm white
100Watt maximum

Product specifications
Input voltage: 230V / 110V

A table lamp supported by a plexiglass 
base. The lamp’s headpiece is composed 
of small pieces of wire mesh that are 
attached to a perforated metal cylinder.

Επιτραπέζιο φωτιστικό με κυλινδρικό διάτρητο 
καπέλο πάνω στο οποίο έχουν τοποθετηθεί 
κομμάτια μεταλλικού πλέγματος στηριζόμενο σε 
plexiglass βάση.

Possibility of color selection 
for the top and base.

Colors/ Χρώματα*

Top
Καπέλο

Base
Βάση

goldsilver

transparent

Δυνατότητα επιλογής 
χρώματος καπέλου και βάσης.

*



X-LIGHT
Φωτιστικό οροφής
Pendant lamp

Dimensions/ Διαστάσεις

Description/ Περιγραφή

100cm 
39.3in

100cm 
39.3in

61

Bulb specifications
Type: E27 / E26
Color: Warm white
100Watt maximum

Product specifications
Input voltage: 230V / 110V

A pendant lamp made with a variety of asymmetri-
cal metal wires. The lamp has an assortment of 
round pieces of human x-ray scans attached at the 
tip of the metal wires. The pieces of x-ray scans emit 
a number of dynamic and dotted shadows onto the 
ceiling and walls while simultaneously limiting glare 
from the light source.

Φωτιστικό οροφής αποτελούμενο από ασύμμετρα 
μεταλλικά σύρματα, στις άκρες των οποίων ειναι 
στηριγμένες ακτινογραφίες του ανθρώπινου 
σώματος κομμένες σε κυκλικό σχήμα. Οι 
ακτινογραφίες δημιουργούν έντονες βούλες με την 
σκιά τους στον περιβάλλοντα χώρο.



LIZA
Επιτραπέζιο   Επιτοίχιο φωτιστικό
Table   Wall lamp

Description/ Περιγραφή

62

LED specifications
Color: Warm white 2700K

Product specifications
Input voltage: 100V - 240V

Lamps made using restored vintage frames 
to which a variety of shapes and sizes are 
available for selection. The lamp, which has 
hidden perimetric lighting, can be used as 
either a wall-mounted table lamp or a wall 
lamp. Due to the uniqueness of each frame, 
frame selection will vary and differ from one 
frame to the next.

Αυτό το ιδιαίτερο φωτιστικό 
κατασκευασμένο απο αναπαλαιωμένα 
vintage κάδρα σε ποικίλες διαστάσεις και 
σχέδια, αποτελεί ένα είδος επιτραπέζιου 
φωτιστικού ή ενός επιτοίχιου φωτιστικού, 
με κρυφό περιμετρικό φωτισμό. Λόγω της 
μοναδικότητας της κάθε κορνίζας δεν 
μπορεί να υπάρξει επανάληψη.

Upon request, the possibility of color 
selection provided and style
Κατόπιν παραγγελίας, παρέχεται η 
δυνατότητα επιλογής χρώματος και 
τεχνοτροπίας

Colors/ Χρώματα*

*

black 
matte

white 
matte



DIMENSIONS

ROUA MAT

FLOWER
floor

FOG
table

27cm
10.6in

27cm
10.6in

27cm
10.6in

27cm
10.6in

27cm
10.6in

27cm
10.6in

32cm 
12.5in

60cm 
23.6in

57cm 
22.4in

48cm 
18.9in

44cm 
17.3in

42cm
16.5in

51cm
20in

55cm
21.6in

59cm
23.2in

62cm
24.4in

180cm 
67in

63

0cm 
0in

Pawn Rook
Knight Bishop Queen King



AMIANT
pendant

CIRCLE EYE
pendant

FOG
pendant

X-LIGHT
pendant

30cm 
11.8in

30cm 
11.8in

150cm 
59in

45cm 
17.7in

85cm 
33.4in

100cm 
39.3in

100cm 
39.3in

63cm 
24.8in

300cm 
118in

170cm 
67in

64

0cm 
0in



TAILOR MADE

72cm
28.3in

165cm 
64.9in

48cm 
18.9in

171cm
67.3in

64cm
25.2in

51cm
20in

75cm
29.5in

65cm
25.6in

0cm 
0in

170cm 
67in
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ROUA MAT
Queen XLROUA MAT

Queen XL



AMIANT
floor

63cm 
24.8in

175cm 
68.8in

52cm 
20.5in

30cm 
11.8in

176cm 
69.2in

40cm 
15.7in

50cm 
19.6in

177cm 
69.7in
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300cm 
118in

0cm 
0in

180cm 
67in

CIRCLE EYE
floor

PERSEPHONI



WOODEN YOGA
floor

72cm
28.3in

177cm 
69.7in

60cm 
23.6in

181cm 
71.3in

54cm 
21.2in

181cm
71.2in
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0cm 
0in

170cm 
67in

ROUA MAT
King XLBELOUCI



WOODEN YOGA
wall

FLOWER

192cm 
75.5in

49cm 
19.3in

180cm 
70.8in

125cm 
49.2in

160cm 
62.9in

80cm 
33.4in

100cm 
39.3in
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0cm 
0in

180cm 
67in



CLEANING INSTRUCTIONS
Before cleaning, lighting fixtures must be turned off and unplugged from main electricity. 
Whilst cleaning them please be extremely careful.
Metallic/ marble/ wood parts: Use a lightly damp soft dust cloth and gently go over until 
clean. Dry it afterwards with a soft dust cloth. 
Textiles: Dry cleaning is recommended.
Metallic mess: Removed the dust using compressed air.
Make sure the product is completely dry before switching the electricity on. 

Πριν από τον καθαρισμό, τα φωτιστικά πρέπει να απενεργοποιηθούν και να 
αποσυνδεθούν από το ηλεκτρικό δίκτυο. Καθώς τα καθαρίζετε παρακαλείσθε να είστε 
εξαιρετικά προσεκτικοί.
Μέρη από μέταλλο / μάρμαρο / ξύλο: Χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς υγρό ξεσκονόπανο 
και συνεχίστε απαλά μέχρι να καθαριστεί. Στεγνώστε στη συνέχεια με ένα μαλακό 
ξεσκονόπανο.
Υφάσματα: Συνιστάται στεγνός καθαρισμός.
Μεταλλικό πλέγμα: Αφαιρέστε τη σκόνη χρησιμοποιώντας πεπιεσμένο αέρα.
Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι εντελώς στεγνό πριν την  επανασύνδεση της ηλεκτρικής 
ενέργειας.
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Catalogue design by 
Ilias Albanis

Catalogue director & editor by
Chris Basias

Photography by 
George Kitsios

All of our luminaires are handmade and come in natural finishes.

Bespoke versions of our fixtures are available.

Every effort is made to ensure accurate representation of product colours, finishes and 
dimensions, CT Lights reserves the right to alter these details without notice, in compliance 
with its own production needs, technological changes or in response to the current market 
needs. Colour swatches are for reference only; CT Lights cannot guarantee exact colour 
match for any product finishes.

All designs are protected under copyright law. CT Lights holds the exclusive manufacturing 
and distribution rights worldwide.

Copying will be prosecuted.

All light fixtures in this catalogue have CE marking compliance.

Όλα τα φωτιστικά μας είναι χειροποίητα.

Ειδικές παραγγελίες είναι διαθέσιμες.

Σε όλες τις προσπάθειες που γίνονται για να διασφαλίσουν την ακριβή αναπαράσταση 
των χρωμάτων των προϊότων, των φινιρισμάτων και των διαστάσεων, η CT Lights 
διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει αυτές τις λεπτομέρειες χωρίς προειδοποίηση, και 
συμφωνα με τις δικές της ανάγκες παραγωγής, τεχνολογίας ή σε αντιστοιχία με τις 
τρέχουσες ανάγκες της αγοράς. Τα δείγματα των χρωμάτων είναι μόνο για αναφορά και 
μπορεί να υπάρξουν μικρές αποκλίσεις στο χρώμα.

Όλα τα σχέδια προστατεύονται από τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Η CT Lights διατηρεί αποκλειστικά δικαιώματα παραγωγής και πώλησης τους.

Η αντιγραφή διώκεται ποινικά.

Όλα τα φωτιστικά σε αυτό το κατάλογο συμμορφώνονται με τη σήμανση CE.
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