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Armaturet udsender et primært nedadrettet lys. Det
perforerede mønster i skærmen medvirker til en svag
oplysning af rummet omkring armaturet. Samtidig er
perforeringerne medvirkende til at oplyse armaturets
yderside på en dekorativ måde, når den er tændt, og

dermed fastholdes konturen af armaturet, uanset om det
er tændt eller slukket. Lyskilden er omgivet af en

opaliseret diffuser, der dels sikrer, at armaturet er 100%
blændfrit, dels at armaturet er anvendeligt for flere typer

lyskilder uden at lysdistributionen og komforten forandres.
Endeligt sikrer diffuserens form et smukt indkig i lampen.

Louise CampbellLouise Campbell
Louise Campbell er født i 1970 i København. Da hun er datter af en dansk far og en engelsk mor, voksede
hun op og er udlært i begge lande. Efter hun blev færdig på London College of Furniture i 1992, returnerede
hun til Danmark og fortsatte sine studier om industrielt design ved Danmarks Designskole, hvor hun blev
færdig i 1995
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Product infoProduct info
MontageMontage

Ophæng: Ledning 2x1mm². Baldakin: Ja. Ledningslængde: 3m.

OverfladeOverflade

Hvid, pulverlakeret.

MaterialerMaterialer

Skærm: Optrykt aluminium. Stanset og præget. Ophæng: Pulverlakeret trykstøbt aluminium. Diffuser kugle:
Mundblæst hvidt opalt glas.

Størrelser og vægtStørrelser og vægt

Bredde x højde x længde (mm) | 440 x 301 x 440 Maks. 3,8 kg

KlasseKlasse

Tæthedsklasse IP20. Isolationsklasse II.

Bemærkninger til varianterBemærkninger til varianter

Den teknologiske udvikling indenfor lyskilder sker hurtigt. Derfor angives kun den maksimale wattage samt
fatningstype for lyskilder. Vi henviser til www.louispoulsen.com, hvor vi løbende opdaterer en liste med anbefalede
lyskilder.

LyskildeLyskilde

1x70W E27

Product variantsProduct variants
LyskildeLyskilde

1x70W E27

22//44

LC ShuttersLC Shutters

louispoulsen.comlouispoulsen.com



ProduktbeskrivelseProduktbeskrivelse
Nedhængt armatur i metal.
Klassisk klokkeform.
Den perforerede skærm medvirker til at oplyse armaturets yderside.
Leveres helt i hvid eller i hvid med folier i forskellige farver.
Langtidsholdbart design med et let udtryk.

MonteringMontering
Kan monteres på 100 mm ottekantet tilslutningsdåse (kun USA)

LysbeskrivelseLysbeskrivelse
Blændfrit, primært nedadrettet.
Blændfri, diffus belysning.

DesignDesign
Louise Campbell

MaterialeMateriale
Skærm: Optrukket aluminium, 3 mm, hvid pulverlakering.
Indvendig skærm: Rotationsstøbt opal polypropylen (PP), 2 mm.
Ophæng: Trykstøbt aluminium, 3 mm, hvid pulverlakering.
Fatning: Polykarbonat, E-27.
Baldakin: Kegle Ø 135 mm x højde 23 mm af optrukket aluminium.
Kabel: Hvidt, PVC-belagt, 4 m (USA)

VægtVægt
3.756

OverfladeOverflade
Hvid
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LysdistributionsdiagramLysdistributionsdiagram
CartesianCartesian IsoluxIsolux PolarPolar

Reservedele & tilbehørReservedele & tilbehør

ProductProduct Variant numberVariant number

Baldakin hvid 2-delt tophat® 5749329034

LC Shutters 70W ophæng V2 5741094626

LC Shutters opal kuppel afskærming V2 5741094639
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