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EN LAMPEFAMILIE MED SOLSKINSLYS
Lamperne er designet af indretning- og belysningsrådgiver Charlotte Storm og cand. arch. og
lysarkitekt Asger Bay. Lamperne er er udført i råt jern, et meget smukt materiale.
Vi har valgt, koldtrukne stålrør, monteret med en rigtig god diode (LED), som er dæmpbar og har
et fremragende lys (Ra 95).
Det stramme og enkle design, med den rå ståloverflade, inspireret af de rå bornholmske klipper,
passer fint ind i mange smukke og gennemførte miljøer.
Lamperne presser sig ikke på. Lyset er forbløffende klart, sprødt og smukt solskinslys.
Prøv det, og du vil blive overrasket.

Pendel
Giver et dejligt lys over bordet. Bruges over spiseborde, arbejdsborde, køkkenborde, samt frit hængende i
rækker som alment lys i fx gange.
Ø60 x H 142 mm
Ø80 x H 192 mm
Ø80 x H 240 mm
Afslutningsrør 100 og 200 mm

1.480,- kr. ex moms
1.656,- kr. ex moms
1.656,- kr. ex moms
110,- kr. ex moms

Loft- og væglampe
Bruges til at lyse vægge, billeder, plakater etc. op.
Placeres kun 50 cm foran den flade, der skal lyses
op, og rettes næsten lodret nedad. Bruges også til
badeværelse og som sengelampe.

Ø60 x H180 mm
Ø80 x H 210 mm
Afstandsrør m. gevind

2.048,- kr. ex moms
2.312,- kr. ex moms
190,- kr. ex moms

Bordlampe
Placeres til venstre bag Lap-Top, eller direkte på
arbejdsbord hvor der læses/skrives.
Lille Ø60 x43 cm
Stor Ø60 x 53 cm

2.396,- kr. ex moms
2.584,- kr. ex moms

Gulvlampe
God til læsning og håndarbejde.
Leveres med aftagelig stabilitetsskive.
3.988,- kr. ex moms

Alle priser er incl. lyskilde
Lyskilderne er nøje udvalgte kvalitets dioder (LED), der
både energisparer, men også giver et smukt farverigt,
næsten saftigt lys, som gengiver dine omgivelser på
bedste vis. Pt. findes der mange dårlige dioder, dem
har vi valgt fra.
For teknikerne kan vi nævne at:
Farvegengivelsen er Ra 95, farven er 2700 Kelvin, regelmæssigheden er McAdam 2, levetiden ca. 25.000 timer,
energiklassen er A+, og alle er dæmpbare. Det er faktisk
rigtig godt.
Rengøring og vedligehold:
Lamperne kan vedligeholdes på forskellig vis, alt efter
hvilket udtryk du ønsker.
Skal overfladen beholdes som den er, så smør et tyndt
lag hobby olie på, så den ikke korroderer. Er lampen
korroderet kan den renses helt i bund med vat og citronsyre. Husk efter endt behandling at vaske syren af og
forsegle med lidt olie.
Lamperne kan undvære vedligehold og derved korrodere langsomt og fint.
Vi anbefaler at du bruger filtdutter under bord- og gulvlampe.
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