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Závěsná lampa Regolit, Ikea, 90. léta 20. století 

 

 
Stojací lampa Düdero, Ikea, 90. léta 20. století 

 

 
Stojací lampa Storm, Ikea, 90. léta 20. století 
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Irena Czepcová: závěsné svítidlo, 2013 


