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Louis Poulsen: NJP

NJP Bord bordlampe er designet af Nendo, og lanceret i
2015. Armaturet udsender et direkte og blændfrit horisontalt
lys, og samtidig reflekteres en del af lyset bagud af hovedet
og oplyser således den øverste del af armen.

• Fås i enten pulverlakeret sort, grå eller hvid

Armaturhovedets ergonomiske design former lyset og medvirker til optimal retning på lyset. Et simpelt mekanisk system
giver stor bevægelsesfrihed, så lyset altid kan indstilles optimalt i arbejdsområdet.

• NJP Bordlampe har to lysstyrker - 50% og 100%

• Montering sker med bordfod, bordklemme eller
bordpind
• Bordlampen består af en fod i stål, arme og lampehoved i aluminium og led i anodiseret aluminium

Skærmen er hvidlakeret på indersiden, hvilket giver et komfortabelt, diffuseret lys. NJP arbejdslampen er en nyfortolkning af arkitektlampen.
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Flos: Kelvin LED

Bordlampen Kelvin LED fra Flos, er en af de smukkeste og
mest funktionelle lamper til arbejdsbordet. Bordlampen anvender LED, og er energi-besparende. Den giver et godt direkte lys fra sig, som man vha. lampens mange justeringsmuligheder kan dirigere derhen, hvor man har behov.
Lampen er selvregulerende i lysstyrken når lampen er i "green
mode", dette på grund af en indbygget lyscensor der er indbygget i lampen. Censoren måler konstant mængden af lyset
på bordoverfladen og regulerer lampens lysmængde op eller
ned således at der konstant er minimum 500lux på overfladen.

• Lampen findes i sort, hvid, antracit og krom,
• Lampen leveres med bordfod, bordklemme, bordgennemføring med skjult eller synlig ledning og
vægbeslag.
• Kelvin LED Green Mode er nuværende standard
model af denne lampe.
•
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Glamox: L-1 / L-1 LED

Et godt eksempel på hvordan alsidighed, kvalitet og stilfuldt
design giver et produkt varig popularitet.
L-1 er verdens oprindelige arkitektlampe designet i 1937 af
Luxo's grundlægger, Jac Jacobsen. Og siden er L-1 solgt i over
25 millioner eksemplarer verden over.
L-1 har vundet anerkendelse med internationale priser indenfor industrielt design.

• L-1 fås med almidelig lyskilde og LED lyskilde
• L-1 LED kan lysdæmpes og slukker automatisk efter
4 eller 9 timer for at spare på energien
• Som standard leveres lampen med bordklemme,
men bordfod og bordbøsning er tilgængelig på forespørgsel
• Lampen findes i farverne hvid, sort eller alugrå.

Unikt design, fleksible fjederafbalanceret arm har skaffet L-1
en plads blandt verdens klassikere.
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Glamox Luxo: Air / Air LED

En moderne klassiker
Air er en moderne klassiker i Luxo traditionen, med en fjederafbalanceret arm for maksimal rækkevidde og fleksibilitet.
Den er udformet således, at lampehovedet altid vil forblive
parallelt med overfladen af dit skrivebord.
Den har en skulpturel form, perfekt balance, og smidige bevægelser, der gør det føles let som en fjer - på trods af sin
stålkonstruktion.

• Som standard er lampen med bordklemme, men
bordfod og bordbøsning er tilgængelige på forespørgsel.
• Derudover kan man vælge om lampen skal have
lang eller kort arm.
• Lampen fås både med almindelig lyskilde og med
LED lyskilde
• AIR LED er dæmpbar og slukker automatisk efter 4
eller 9 timers brug for at spare på energien.
• Air / Air LED arbejdslampen findes i farverne hvid,
sort eller alugrå.
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Glamox Luxo: Ovelo

Med sit unikke design og metalkonstruktion, vil den imponerende arbejdslampe skille sig ud i ethvert kontormiljø. Den
har et særlig godt lysudbytte, og en arm med overdækket
fjeder, lang rækkevidde og stor fleksibilitet, på trods af sin
beskedne størrelse. Ovelo anvender moderne dæmpbare
dioder.

• Fås i Hvid, sort eller alugrå.
• En indbygget timer slukker automatisk lyset efter 4
eller 9 timer
• Standard med bordklemme (Ovelo klemme) eller
med bordfod. Integreret bordholder, vægbeslag
eller panel/skinnebeslag er tilgængelig på forespørgsel.

Ovelo er udstyret med state-of-the-art lysdioder, som giver et
varmt lys. Lysdioder har en utrolig lang levetid. Dioderne i
Ovelo har en forventet levetid på 45.000 timer. Det betyder
25 år eller mere med normal brug. Du behøver aldrig at udskifte lyskilden!
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Glamox Luxo: Split

Split er en kraftfuld arbejdslampe for større skriveborde eller
arbejdspladser der kræver meget lys. Den har en fjederafbalanceret arm i Luxo-traditionen, for maksimal rækkevidde og
fleksibilitet. Den har dobbelt så meget lys i forhold til vores
traditionelle arbejdslamper.
Med sin elegante form og metalkonstruktion, vil denne imponerende arbejdslampe skille sig ud i ethvert kontormiljø.
Split har et karakteristisk design og stor funktionalitet. Lampehovedet er fremstillet af et tyndt stykke aluminium, der er
formet, så LED lyskilderne er rettet direkte mod skrivebordet.
Dette giver Split en fremragende asymmetrisk lysfordeling.

• Opfylder lyskravene i forhold til dansk standard
• 2 x LED
• Kan leveres med bevægelsessensor
• Kan leveres i højglans sort, hvid eller alugrå
• Fjederafbalanceret arm i Luxo-traditionen, for maksimal rækkevidde og fleksibilitet.
• En indbygget timer slukker automatisk lyset efter 4
eller 9 timer.
• Som standard er lampen med bordklemme, men
bordfod og bordbøsning er tilgængelige på forespørgsel.
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