
GRATIS  
INSPIRATIONS

MAGASIN

DESIGN, KVALITET 
OG STEMNING

Inspirationsmagasin
Lyspunkt.dk

TENDENSER &  
INSPIRATION

DESIGNERLAMPE  
MED HISTORISK  

SKÆR

MULTIFUNKTIONELLE DESIGNS / MESSINGMIKS / SÆT KULØR PÅ LYSET 

SKULPTUR ELLER LAMPE? / LAMPER I FLOT SKANDINAVISK STIL



Tom Rossau præsenterer en serie af tidløse lamper. TR41 Serien består af både pendler 
og gulvlamper i tre størrelser. Serien tilføjer et særligt nordisk udtryk til hjemmet med sin 
skulpturelle, acymmetriske form opbygget af lameller.

TR41



VELKOMMEN

Hent masser af inspiration her i magasinet til hvordan du kan indrette dit hjem 

med lys – både fra flere af de største danske lampebrands og en række nordiske 

belysningsvirksomheder. 

For mens året gradvist går mod den mørke tid, lyser flere og flere lamper fra danske 

designvirksomheder op i vores stuer, badeværelser, køkkener, entréer og soveværelser.

Netop det danske, ofte tidløse lampedesign vinder frem – med et stadigt stigende fokus 

på bæredygtighed som vigtig medspiller. Det er ganske enkelt dén kombination, vi som 

forbrugere efterspørger. Samtidig kan en investering i en designlampe være godt givet ud, da 

de både holder længere, men også ofte holder værdien. 

Når vi i dag træffer værdibårne, personlige valg til indretningen af hjemmet, spiller en  

række faktorer ind: Vi forventer, at der er styr på alt fra klima- og miljørigtige materialevalg  

til ordentlige arbejdsforhold for de ansatte under produktionen. Holdningsskiftet har heldigvis 

allerede ført positive ændringer med sig. Konkret ser vi blandt andet, at de langt mere 

klimafornuftige LED-pærer i dag dominerer markedet.

Tidløst lampedesign har kendetegnet trenden herhjemme de sidste cirka 80 år; hvor æstetik 

og design nærmest ophæver tid og historie – og i stedet rammer et udtryk, som skiftende 

generationer med begejstring har taget til sig. Derfor ser vi ofte at designlamper med tidløst 

udtryk går i arv fra generation til generation.

Husk også, at du i alle LYSPUNKT-butikkerne kan få faguddannet rådgivning om alt fra 

energioptimering af dine lamper og reduktion af dit strømforbrug – til konkrete, praktiske 

forslag til indretning med dine nye designlamper i hjemmet.

Gå nu på opdagelse i magasinet – og lad dig inspirere til nye indretninger og designs,  

når du iscenesætter oplevelsen af dit hjem på spændende måder. Tænk på dine lamper  

som selvstændige møbler i sig selv: Tænd lyset og træd indenfor.

Mikael Jensen 

Marketingchef, LYSPUNKT

Lamperne i dit hjem  
er møbler i sig selv
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Fysiske butikker og onlineshop 
LYSPUNKT er en landsdækkende 
belysningskæde med et stort udvalg  
af designerlamper. Det er nemt at lade  
sig inspirere eller handle via vores 
onlineshop. I butikken har du mulighed 
for at opleve lamperne og få professionel 
vejledning, inden du beslutter dig. Med  
både onlineshop og butikker fordelt over 
hele landet,  står vi til rådighed med god 
kvalitet og fantastisk service for vores 
kunder døgnet rundt.

Se lamperne hos din lokale  
LYSPUNKT butik, eller på:

 Instagram.com/lyspunkt.dk
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BAG BRANDET

Designbrandet LE KLINT præsenterer nu pendlen PLIVELLO. En lampe,  
der er designet af den danske designer, Christian Troels, og som er en moderne  

lampe med referencer til fortidens niveauopdelte lysekroner. 

Navnet PLIVELLO er en sammentrækning af det italienske 

ord ‘levello’, der betyder niveau og det franske ord ‘pli’, der  

betyder fold. PLIVELLO er en lampe, der fungerer godt i  

moderne kontekst, men som har et hint af fortiden. 

Inspirationen til PLIVELLO hentede Christian Troels fra 

klassisk niveau opbyggede lysekroner, kendt fra de forrige 

århundreder.

CEO i LE KLINT Kim Weckstrøm er begejstret for 

samarbejdet. ”Christian Troels er med til at videreudvikle 

vores designarv hos LE KLINT. Det er en fornøjelse at 

lancere endnu et markant design fra hans side Han har 

sin egen stil, og med PLIVELLO har han fanget vores 

DNA i en smuk, skulpturel lampeserie til både B2C og 

kontraktmarkedet. Jeg er vild med den”, fortæller Kim.

Designprocessen

Med PLIVELLO satte Christian Troels sig for at undersøge, 

hvordan man kunne overføre et hint fra fortiden til et 

simpelt, foldet papir.

“Magien hos LE KLINT er ofte at transformere fladt papir 

til organiske former. Med PLIVELLO ønskede jeg at gøre 

noget andet. Det kunne være spændende at tilføre en 

mere flamboyant stil til designet. Ved at opdele lampen i 

niveauer spreder lyset sig flot ud og leder tankerne hen 

på fortidens lysekroner”, forklarer Christian Troels.

Da han eksperimenterede med laserskåret teknologi til 

den indvendige konstruktion, tog projektet med PLIVELLO 

fart. Resultatet blev en åben indvendig konstruktion, 

som giver lampen et detaljerigt og åbent udseende. 

“Det var først, da vi legede med buer og hvælvinger 

med laserteknologien, at designet gik op i en højere 

enhed. På afstand ser lampen simpel ud, men jo mere 

man inspicerer designet, jo mere tager man ind. Fordi 

produktionen af PLIVELLO laves i hånden lokalt i Odense, 

havde jeg mulighed for at skabe en lampe, hvor jeg kunne 

kæle for detaljerne”.

Designeren bag PLIVELLO

Christian Troels er uddannet fra Designskolen Kolding i  

2012. Han er alsidig og mestrer de konceptuelle og tek-

niske aspekter af designfaget. MUTATIO og PLIVERRE står 

han også bag. Begge er produceret af LE KLINT. MUTATIO 

er en serie lamper, inspireret af transformation og simpel 

geometri. PLIVERRE nyfortolker de kendte LE KLINT-

plisseer, hvor Christian Troels bruger matteret opalglas.

PLIVELLO 113
Design: Christian  

Troels

PLIVELLO

MODERNE DESIGNERLAMPE  
MED HISTORISK SKÆR



BAG BRANDET

Lampens detaljerige og åbne  
udseende indbyder til, at man går  
på opdagelse i lampens indre.

Med sin legende tilgang, stræber Christian Troels altid efter at tilføre  
sine produkter elementer, der gør, at de skiller sig ud fra mængden.

PLIVELLO 112
Design: Christian  

Troels

PLIVELLO 111
Design: Christian  

Troels

PLIVELLO 110
Design: Christian  

Troels
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I Lise Navnes DONUT version er krydsplisseringen 
drevet til sit yderste af hvad der kan lade sig gøre. 

DONUT har fået navn efter sin form, en ring med et 
hul i midten, og krydsplisseringen følger ringen rundt, 

hvilket gør lampen til en af de mest komplicerede og 
tidskrævende at folde i hele kollektionen.

Lampen bliver i daglig tale omtalt som ”DONUT”. Designeren  

Lise Navne har da også været inspireret af den krængede  

runde form fra det spiselige modstykke, da hun skabte den 

oprindelige udgave af lampen.

I dag findes lampen i to størrelser small (Ø 47) og large (Ø 53)  

med håndfoldet skærm. Den er helt lukket i top og bund med  

en blankpoleret stålplade samt nu også den nyeste version  

hvor metal-detaljerne er fremstillet i børstet messing.

Dette giver en flot afslutning på den meget komplekse plissering.

LE KLINTs håndfoldede plisserede lamper er mere aktuelle  

end nogensinde, og designer Lise Navne har med DONUT  

taget foldehåndværket til sig og udviklet lamper i tiden og  

med et klart link til virksomhedens mangeårige DNA.

Bag om designeren Lise Navne, Industriel Designer, 1979

Lise Navne er uddannet produktdesigner fra den engelske 

designskole central Saint Martins College of Art and Design  

i London, hvor hun blev færdig i 2006.

I 2007 debuterede Lise Navne for LE KLINT med pendlen “Donut”. 

Med LE KLINTs klassiske krydsplissering taget til det ekstreme, har 

Lise skabt en lampe, der kombinerer LE KLINTs stolte håndværk  

og historie med en innovativ udformning.

Set i lyset af det store tidsspænd, kan man ikke andet end at 

fascineres over, at mere end 60 år efter at Kaare Klint skabte  

sin berømte krydsplisserede “Frugtlygte”, tager en ung designer 

igen krydsplisseringsteknikken op og skaber en moderne lampe 

med sit helt eget udtryk.

APPETIT
VÆKKENDE 

STRÅLER

DONUTMade in 
Denmark

Odense,

Model 101 · Design: Kaare Klint

Model 375 · Design: Esben Klint / KLINT Design Team Model 130 · Design: Sinja Svarrer Damkjær

LK.210x297.lyspunkt22.indd   1 02/09/2022   12.19

Lampen bliver i daglig tale omtalt som ”DONUT”. 
Designeren Lise Navne har da også været  

inspireret af den krængede runde form fra det  
spiselige modstykke, da hun skabte den  

oprindelige udgave af lampen.

BAG BRANDET

MODEL 195
Design: Lise Navne



Designerne Nicolai Sørensen og Thomas Harrit har leget med  

LE KLINTs klassiske dobbelte plissé, der i denne lampeskærm  

er lagt vandret og zigzagger rundt om det minimalistiske træstel.  

Et romantisk slægtskab til klinkbeklædte bistader har givet  

navnet: BEE HIVE.

BEE HIVE kommer i håndfoldet papir med træstel i lys olieret 

egetræ og er en lampe, som formår at udstråle luksus og 

minimalistisk elegance på en og samme tid. Materialer og 

fremstilling hylder tidens bæredygtige filosofi med kun et 

beskedent materialeforbrug, lang holdbarhed og med  

mulighed for reparation, hvis dette skulle blive nødvendigt.

Det bløde og organiske lys spredes gavmildt fra alle fire sider,  

og fra den integrerede diffuser som hviler smukt øverst på 

træstellet, fordeles det opadgående lys formidabelt. 

BEE HIVE kombinerer med sin enkelhed og raffinement japanske 

og danske designtraditioner i et smukt og tidløst formsprog, der 

vil kunne finde anvendelse i næsten alle sammenhænge hvor lys 

spiller en rolle i indretningen.

BEE HIVE er naturligvis produceret i Odense, som resten af LE 

KLINTs klassiske lamper.

BISTADENS 
BEROLIGENDE 

BELYSNING

Nicolai Sørensen og Thomas Harrit  
er begge uddannet på Danmarks 
Designskole i 1991 og har fulgtes  
ad siden første skoleår.

BEE HIVE

BEE HIVE SMALL
Design: Nicolai Sørensen  

& Thomas Harrit

Inspireret af traditionelle japanske lamper,  
er BEE HIVE en lampe der skaber en naturlig  

ro omkring sig. Den kan stå på reposer,  
i vindueskarme eller blot på gulvet.

10 11



LE KLINTs CEO Kim Weckstrøm Jensen fortæller om  

det livslange partnerskab med arkitekt og designer  

Poul Christiansen:

“Poul har om nogen haft en helt særlig betydning for  

LE KLINT og vores lange designrejse. Et livslangt 

samarbejde hvor hans visionære tanker og idéer er  

blevet omformet til lamper, som for fleres vedkommende 

er blevet designikoner, såvel i Danmark som i udlandet”. 

Kim Weckstrøm Jensen fortsætter: “Pouls lamper er mere 

aktuelle end nogensinde og vi har netop markeret 50-året 

REVOLUTIONERENDE 
FOLDETEKNIK

GALAXY trækker tråde tilbage til midten af forrige århundrede både formmæssigt og foldeteknisk.  
Dengang introducerede Poul Christiansen en revolutionerende foldemetode, som gjorde det muligt  

at håndfolde efter kurvede linjer, bedst illustreret ved Sinus Line 172. Poul Christiansen har lige siden 
udforsket foldningens muligheder, og GALAXY er seneste resultat heraf.

GALAXY

for Model 172 Sinus, som oprindelig blev lanceret i 1971. 

Nu skriver vi 2022 og kan med stolthed præsentere det 

nyeste skud på stammen fra Poul Christiansen - nemlig 

hans helt nye pendelserie GALAXY som vi har sendt 

på markedet her i marts måned. GALAXY bygger på de 

samme foldeprincipper, men er alligevel helt sin egen.  

En elegant pendelserie. som allerede har høstet mange 

roser og som vi forventer meget af”.

GALAXY leveres i to størrelser med foldet skærm, 

messingophæng og stofledning.

Poul Christiansen er  
uddannet på Det Kgl. Danske  
Kunstakademis arkitektskole.

BAG BRANDET
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De monokrome farver gør serien let at indrette med.  
Det sikrer også, at produkternes farvevalg ikke påvirkes  

af tidens trend – men holder i mange år, som klassiske  
LE KLINT-lamper også er kendt for.

Designer Søren Refsgaard har altid været draget af LE KLINT-

skærmenes stemningsfulde lys og mønstre: På én gang enkle, men 

samtidig uendeligt komplekse. ”Det fascinerer mig, at et simpelt 

materiale som papir eller folie kan foldes og skabe skærme med 

en sådan kompleksitet, form og styrke,” siger han. Målet har været 

at tegne en lampeserie med tydeligt LE KLINT-dna, som samtidig 

træder frem med egen karakter og styrke. En karakteristisk 

metalring giver lampen et særegent udtryk, der leder tankerne 

hen på japanske lanternelamper af rispapir. Et væld af skitser og 

papirmodeller ligger bag inspirationen til Shibuis endelige form. 

Funktionalitet er tænkt ind i designet, så både væg- og gulvlampe 

kan indstilles og lyse derhen, hvor det ønskes.

Bag om navnet SHIBUI

Navnet SHIBUI er et japansk ord. Og generelt ser ”Shibui-objekter ud 

til at være enkle, men de indeholder diskrete detaljer og teksturer, 

der balancerer enkelhed med kompleksitet. Balancen sikrer, at 

man ikke bliver træt af et Shibui-objekt, men konstant finder nye 

betydninger - og en skønhed, der får dens æstetiske værdi til 

at vokse med årene ”. Shibui beskrives også som en behersket, 

funktionel elegance.

Bag om designeren Søren Refsgaard (1977)

Søren Refsgaard er uddannet fra Design Seminariet i Højer i 2003. 

Samme år grundlagde han sin tegnestue i København. Hans designs 

fokuserer primært på belysning, møbler, tilbehør og accessoires til 

boligen. Han er stærkt præget af enkelheden og funktionaliteten fra 

den skandinaviske designtradition, en arv, som tydeligt ses i hans 

arbejde.

”Enkelhed og funktionalitet er essensen af godt design. Hver detalje 

skal være essentiel for designet, så alle aspekter er gennemgået og 

justeret, før et produkt er sat i produktion.”

FUNKTIONEL 
ELEGANCE

SHIBUI

BAG BRANDET

SHIBUI PENDEL
Design: Søren 

Refsgaard

SHIBUI er en lampeserie bestående af en væglampe, 
gulvlampe samt pendler i tre størrelser.



LYSER SOM EN  LYSER SOM EN  
STRÅLENDE SOL…STRÅLENDE SOL…

SOLEIL

Philip Bro Ludvigsen arbejder med sit nye lampedesign videre  

med den klassiske håndfoldede plisséskærm, nu i smuk forening 

med andre materialer som aluminium, papir, hør og egetræ.  

Det afdæmpede design giver lampen et roligt, afbalanceret  

udtryk, som de fleste forbinder med minimalistisk nordisk  

livsstil. Less is still more…

SOLEIL betyder sol på fransk, og lampen har samme fine egenskaber med  
en lysspredning som en strålende sol – der spreder lyset fra sit centrum. 

Citat fra Philip Bro i 2019 til bogen ”Danske lamper 1920 – til 

nu”: ”Ønsket om at lave belysning handler også om en lyst til at 

lave noget poetisk i design. Der sker noget særligt undervejs i 

designprocessen, når man arbejder med belysning. På et tidspunkt 

tænder man pæren, og hvad der vil ske, er lidt uforudsigeligt. Er 

det lykkedes, er det poetisk. Det får uvilkårligt følelser frem, og det 

tiltaler mig.”

SOLEIL produceres i Danmark, og der er lagt vægt på at bruge 

flest mulige bæredygtige materialer i fremstillingen: Håndfoldede 

skærme i UV-bestandig lampefolie eller FSC-certificeret papir, 

naturledning i hør og flot forarbejdede trædetaljer i ubehandlet eg.

Det ekstremt slanke design gør lampen oplagt over spisebordet, 

i restauranten eller mødelokalet. Plisséskærmen og den 

energivenlige LED-lyskilde hindrer blænding, samtidig med at 

lysmængden er tilstrækkelig.

SOLEIL leveres i to versioner. Standard eller med CASAMBI-

lysdæmper. Den kommer i farverne Silver Cloud og Thunder Sky - 

og med hørledning i to udgaver samt trædetaljer i lys eller røget eg. 

Pendlen fås i to størrelser - på hhv. 35 og 50 cm i diameter.

Philip Bro Ludvigsen er uddannet på  
Skolen for Brugskunst i 1989.

14 15

BAG BRANDET
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LE KLINT
Det klassiske og moderne bliver kombineret, og der er 

noget at finde til enhver indretning, når LE KLINT  
eksperimenterer med spændende materialevalg og udtryk. 

1. CANDLE LIGHT. 2. CARRONADE PENDEL. 3. CARRONADE SPOTPENDEL. 4. CARRONADE GULVLAMPE.  
5. SWIRL PENDEL. 6. CYLINDER BORDLAMPE. 7. PLIVERRE PENDEL. 8. BEE HIVE BORDLAMPE.  

9. SNOWDROP PENDEL. 10. LE KLINT 101 PENDEL. 11. LE KLINT 224 VÆGLAMPE.

3.

9.

5.

6.4.

10.

2.

INSPIRATION & TENDENSER

1.

7.

8.

11.



TÆT PÅ EN LAMPE
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A PEARL  
OF LIGHT

Musling™ 

Musling™ er navngivet efter sin inspirationskilde, og som naturens  
musling gemmer sin perle, skjuler pendlen sin lyskilde. Det giver et diffust lys,  

der tilføjer rummet en varm og stemningsfuld atmosfære. 

I 2019 vandt Musling™ førsteplads i lampekategorien i 

tv-programmet ’Danmarks næste klassiker’, en national 

konkurrence, hvor designere konkurrerede om, at skabe 

de næste store klassikere indenfor dansk design. Fritz 

Hansen lancerede efterfølgende den prisvindende pendel, 

som anerkendes for både sin bemærkelsesværdige form, 

og den stemning den skaber, med sit bløde, diffuse lys. 

Musling™ består af to mundblæste glasskærme i to 

enestående størrelser (Ø44 og Ø55 cm), der gør designet 

til noget ganske specielt og helt sit eget. For at designet 

kan fungere korrekt, skal de to mundblæste skærme 

passe i forhold til symmetri og vægt – en udfordring for 

selv de mest erfarne glaspustere. 

”Denne pendel af den unge, danske designduo Ahm & 

Lund er et virkelig karakteristisk design, som er teknisk 

komplekst, men fremstår imponerende simpelt og 

elegant”, siger Christian Andresen, Fritz Hansens Design & 

Brand Ambassador. 

Brugen af messing, både inden i og udenpå skærmene, 

er endnu en af Muslings iøjenfaldende detaljer, og 

komplementerer lampens varme lys og afrundede 

glas. En diffuser giver et behageligt, blændingsfrit lys, 

der skaber stemning og atmosfære. Ved at dreje på 

messingskruen, åbnes og lukkes den nederste skærm, 

hvilket justerer lys og udtryk. Skruens design er  

inspireret af originale gaslamper. 

Om designerne 

Ahm & Lund er et dansk designstudio grundlagt af 

designer Isabel Ahm (f. 1980) og tømrer Signe Lund (f. 

1991). De to arbejder i spændingsfeltet mellem håndværk 

og design - med en fælles tro på æstetisk bæredygtighed 

og langtidsholdbart design. De skaber produkter med dyb 

materialeforståelse og mening. De to mødtes i forbindelse 

med udstilligen ’Skud på Stammen 2016’, et initiativ fra 

tømreruddannelsen ’NEXT’ i København. I forbindelse med 

tv-programmet ’Danmarks næste klassiker’ valgte de to 

at indgå et samarbejde og starte et studio.



TÆT PÅ EN LAMPE

Musling™ er en pendel i opalglas,  
designet af Ahm & Lund for Fritz Hansen.  
Musling™ er inspireret af skaller i naturen  
og gemmer indvendigt på en perle; lyset.

Isabel Ahm (tv) og Signe Lund (th) danner tilsammen  
Ahm & Lund, som sammen med Fritz Hansen  
har designet og produceret Musling™.



TRANSPORTABLE 
LAMPER

Da man ikke har besvær med synlige ledninger, giver den 

transportable bordlampe en stor frihed i anvendelsen. 

Den kan nemt og hurtigt flyttes med rundt, hvor man  

har brug for en hyggelig og effektiv ledningsfri belysning. 

Lamperne tilføjer en smuk, dekorativ stil til dit hjem, og 

da lamperne findes i mange forskellige farver og stilarter, 

kan man nemt finde én, der netop passer ind  i ens 

boligindretning.

Lamperne oplades nemt via et USB stik og fælles for 

&Traditions transportable lamper er, at lysstyrken kan 

indstilles i 3 niveauer. Ud over at anvende lamperne 

indenfor, kan de naturligvis også tages med udendørs,  

så de kan skabe en ekstra hyggelig stemning på f.eks.  

en sommeraften. 

Batteri lamper er populære som aldrig før. &Tradition har inden for de seneste år  
lanceret mange i flotte design med funktionalitet og smukt design for øje. 

CARET MF1 BORDLAMPE
2022

LUCCA SC51 BORDLAMPE
2020

FLOWERPOT VP9 BORDLAMPE
1968

COMO SC53 BORDLAMPE
2020

SETAGO JH27 BORDLAMPE
2019

MANHATTAN BORDLAMPE
2020

18 19
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Como SC53 by Space Copenhagen

Space Copenhagen blev grundlagt i 2005 af Signe 

Bindslev Henriksen og Peter Bundgaard Rützou. 

Et designstudio, der arbejder på tværs af flere 

discipliner fra møbler, belysning og interiørdesign. 

Den bærbare bordlampe har en base lavet af 

anodiseret aluminium, hvor formen er som en 

blød buet paddehat.



Secto Designs lamper har spredt deres varme, harmoniske 
lys i mange hjem og offentlige bygninger gennem mere end 
20 år. De er kendt for deres kvalitet og for deres evne til at 
indgå i forskellige stilarter. Det enkle, tidløse skandinaviske 
designsprog har gjort Secto Designs lamper til en moderne 
klassiker. Alle modeller er håndlavet og fremstilles af finsk 
birk i en bæredygtig produktion i Finland.

www.sectodesign.fi



1. CHIMES PENDEL. 2. VICTO 4251 PENDEL. 3. PUNCTO 4203 PENDEL.  
4. CARRONADE BORD-/VÆGLAMPE. 5. LE KLINT SAX 233 VÆGLAMPE. 6. TOM ROSSAU TR7 PENDEL.  

7. FOLLOW ME BORDLAMPE. 8. CLAVA UP LOFTS-/VÆGLAMPE.

TRÆ
Lamper i træ er en oplagt og æstetisk måde at få lidt 
af naturen indenfor. Lyset får et helt særligt udtryk, 

når det møder træet, og det giver en behagelig ro.

1.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

6.

Se mere på LYSPUNKT.dk eller kontakt os på telefon 7020 1113 · Find dit nærmeste LYSPUNKT på LYSPUNKT.dk/find-butik

INSPIRATION & TENDENSER

Secto Designs lamper har spredt deres varme, harmoniske 
lys i mange hjem og offentlige bygninger gennem mere end 
20 år. De er kendt for deres kvalitet og for deres evne til at 
indgå i forskellige stilarter. Det enkle, tidløse skandinaviske 
designsprog har gjort Secto Designs lamper til en moderne 
klassiker. Alle modeller er håndlavet og fremstilles af finsk 
birk i en bæredygtig produktion i Finland.

www.sectodesign.fi
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GLAS
Det helt klassiske, men absolut ikke kedelige 

lampemateriale, der aldrig går af mode. Glas giver 
uendelige muligheder for form og udtryk, og det kan 

derfor passe ind i alle typer indretning.

2.

7.

5.

INSPIRATION & TENDENSER

1. AIR PENDEL. 2. MALUMA PENDEL. 3. MUSLING™ PENDEL.  
4. CUSCINO PENDEL. 5. LANTERN PENDEL. 6. COPENHAGEN SC54 VÆGLAMPE. 

7. LUCCA LANTERNE SC51. 8. BALLERINA PENDEL.

3.

1.

8.

4.

6.



1. LUCIA LOFTSLAMPE. 2. PANTOP PORTABLE BORDLAMPE. 3. FLOWERPOT VP1.  
4. SPOTON3 LOFTS-/VÆGSPOT. 5. ELLIPSE PENDEL. 6. BUTTERFLY PENDEL.  

7. ORIENT P1 PENDEL. 8. SPIRIT F1 GULVLAMPE. 9. MANTIS BS5 SW VÆGLAMPE. 

Se mere på LYSPUNKT.dk eller kontakt os på telefon 7020 1113 · Find dit nærmeste Lyspunkt på LYSPUNKT.dk/find-butik

INSPIRATION & TENDENSER

METALMIKS
Lad metal give et råt modspil til den moderne  

nordiske indretningsstil med lyst træ og sarte farver.

7.

2.1.

4.

5.

3.

8.

6.

9.
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INSPIRATION & TENDENSER

MESSING
Det maritime metal messing oplever en kæmpe renæs-
sance, og det er nemt at forstå hvorfor. Der er nemlig 
rig mulighed for at mikse med forskellige materialer, 
og metallet bringer sin helt egen varme ind i hjemmet.

1. CLAVA PENDEL. 2. DIABLO PENDEL. 3. SHAPES GULVLAMPE. 4. VP GLOBE PENDEL.  
5. COMO PORTABLE BORDLAMPE. 6. FLOWERPOT VP3 BORDLAMPE.  

7. KAISER IDELL 6631-T BORDLAMPE. 8. KIP 306 BORDLAMPE. 9. ASTERIA BORDLAMPE. 

6.

4.

2.

3.

5.

7.

8.

1.

9.



Se mere på LYSPUNKT.dk eller kontakt os på telefon 7020 1113 · Find dit nærmeste Lyspunkt på LYSPUNKT.dk/find-butik

INSPIRATION & TENDENSER

1. WEGNER OPALA BORDLAMPE. 2. VP GLOBE PENDEL. 3. ORBIT BÆRBAR BORDLAMPE.  
4. LE KLINT 172 PENDEL. 5. CYLINDER 382 BORDLAMPE. 6. WARE BORDLAMPE.  

7. CARMINA MINI. 8. CROSS-PLEX T-300 BORDLAMPE.

PLAST
Plast er et praktisk materiale, der nemt kan holdes 
pænt i lang tid. Kombinationen af plast og metal er 
meget oppe i tiden, hvor der virkelig er mulighed for 

at skabe unikke udtryk i hjemmet.

8.

1.

5. 7.

2.

4.

3.

6.



Tom Rossau har længe ønsket at forene 
kvalitet og fleksibilitet og har skabt  
No. 111 på baggrund af denne tilgang.

NO.111 
PENDEL

Tom Rossau er en dansk  
lampeproducent, med produktion og  

showroom på Frederiksberg Allé.

Virksomheden producerer lamper i papir, plast og  

aluminium, samt tynd birke finér fra bæredygtigt finsk 

skovbrug. Lamperne i birke finér giver et fantastisk  

varmt lys og en helt unik stemning.

Om Tom Rossau

Tom Rossaus arbejde er drevet af det spændende forhold 

mellem geometri, materialer og naturligt og kunstigt lys.  

For ham ligger essensen af en lampe, i den transformation  

der sker, når den tændes. Designet skal fremstå smukt og 

elegant i naturligt dagslys, men den ægte magi opstår, når  

lyset tændes og formen og materialet kommer til live.

Selvom der efterhånden er kommet mange forskellige 

lampedesigns til, og der er brugt nye materialer, er leg  

og lameller stadig hjørnestenen i virksomheden.

Et eksempel på dette, ses i Tom Rossau’s seneste  

lancering, No.111. Tanken bag denne nye pendel, har  

været, at designelskere selv kan lege med materialerne,  

og derfor er lampen designet, så den kan pakkes fladt og  

nemt samles derhjemme. Dette er samtidig med til at  

mindske CO2-belastningen ved transporten. 

LEG OG  
LAMELLER

26 27
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Formakami
ØSTEN MØDER 

VESTEN
Østen møder Vesten i Jaime Hayons legesyge twist af en  

traditionel asiatisk lanterne i et moderne udtryk. Papirlanterner, 

der går flere århundreder tilbage, har været kendt i Asien blandt 

de privilegerede og de fattige, hvor forskellige farver, former og 

størrelser har forskellige betydninger. Her har Hayon gjort sig fri 

af kulturelle formaliteter og skabt en serie af lamper, der alle er 

hvide. Håndlavet med rispapir, hvor forskellige størrelser og former 

smelter sammen. Serien består af tre forskellige lanterneversioner 

og en bordlampe i elfenbenshvidt rispapir med sortbejdset 

egetræsakcenter.

Den spanske designer Jaime Hayon arbejder 
med nye udtryksformer med respekt for  

de håndværksmæssige færdigheder, fine  
detaljer og med en passion for leg.

FORMAKAMI 
JH5

FORMAKAMI 
JH18

TÆT PÅ EN LAMPE
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TÆT PÅ EN LAMPE

P376 by Fabricius & Kastholm

Jørgen Kastholm (1931-2007) og Preben Juhl Jørgen Kastholm (1931-2007) og Preben Juhl 

Fabricius (1931-1984) var drevet af en fælles Fabricius (1931-1984) var drevet af en fælles 

mission om at gøre formen til en ren afledning mission om at gøre formen til en ren afledning 

af funktionen. De fem koncentriske skærme, af funktionen. De fem koncentriske skærme, 

der oprindeligt blev designet i 1963, skaber der oprindeligt blev designet i 1963, skaber 

gradationer af kurver mod midten af lampen og gradationer af kurver mod midten af lampen og 

udsender et blødt, diffust lys. Skærmenes diskrete udsender et blødt, diffust lys. Skærmenes diskrete 

placering og den silkeagtige aluminiumfinish placering og den silkeagtige aluminiumfinish 

kulminerer i et sammenhængende udtryk,  kulminerer i et sammenhængende udtryk,  

der er både ikonisk og fascinerende.der er både ikonisk og fascinerende.
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SÆT KULØR PÅ LYSET
En lampe i en frisk farve, er en oplagt måde, at få lidt ekstra liv ind i  

vores ofte meget lyse, nordiske indretningsstil. Og med en spændende 
udformning bliver den ovenikøbet et lille kunstværk i sig selv. 

INSPIRATION & TENDENSER

5.

1.

4.

3.

6.

1. DIABLO PENDEL. 2. FLOWERPOT VP3 BORDLAMPE. 3. LYSS VÆGLAMPE. 4. REFLECT BORDLAMPE.  
5. CONE PENDEL. 6. SINNE VÆGLAMPE. 7. PANTOP PORTABLE BORDLAMPE.

7.

2.



5.

3. 6.

4.

2.

Se mere på LYSPUNKT.dk eller kontakt os på telefon 7020 1113 · Find dit nærmeste Lyspunkt på LYSPUNKT.dk/find-butik

1. ASTERIA PENDEL. 2. ASTERIA MOVE BORDLAMPE. 3. TR5 TOM ROSSAU PENDEL.  
4. WEGNER THE PENDANT. 5. BALL VÆGLAMPE. 6. KAISER IDELL 6631-T BORDLAMPE. 

1.

INSPIRATION & TENDENSER



VP Globe bliver produceret af den danske design- og produktions-

virksomhed Verpan. Verner Panton var en af de mest fascinerende, 

farverige og banebrydende danske designere gennem tiderne. 

Han var især kendt for sin kompromisløshed – både i måden han 

gik til designprocessen og kvaliteten af hans produkter. Denne 

kompromisløshed lever i høj grad videre i Verpans arbejde med 

Panton’s designarv i dag. 

‘Made in Denmark’

VP Globe lampen bliver samlet i hånden, på Verpans danske 

hovedkvarter, i et særligt indrettet monteringsværksted i hjertet af 

virksomheden. Her møder vi Margit. Margit samler ’glober’, og det 

har hun gjort trofast, siden Verpan overtog produktionen af lampen 

i 2003. Siden da er der produceret knap 40.000 eksemplarer af 

den klassiske Ø40 version, og ifølge Margit har hun samlet over 

halvdelen. Dertil kommer de mange tusinder eksemplarer, der  

er samlet af de andre VP Globe versioner.

Særlige krav til kvalitetssikring

Når Margit og hendes kolleger samler VP Globe, er der strenge 

krav til kvalitetssikring. Det betyder blandt andet, at hver enkelt 

element tjekkes grundigt inden montering. Selve monteringen 

foregår med rolig og sikker hånd, inden lampen forsigtigt pakkes 

i de specialudviklede beskyttende skumelementer og slutteligt 

lægges i den bæredygtige emballage. Selve opgaven med at samle 

en VP Globe tager omtrent halvanden time fra start til færdigpakket 

lampe. En vigtig del af denne opgave er at matche lampens 

serienummer med det officielle certifikat, der bekræfter lampens 

ægthed og oprindelse. Et ritual Margit sætter stor pris på;

”Det betyder meget for mig at levere et stykke arbejde, som er 

certificeret som et ægte Verner Panton produkt, og jeg er stolt af  

at være en lille del af den danske designtradition”, udtaler Margit. 

En familie med vokseværk

I dag består VP Globe familien af fem versioner i forskellige finishes 

og størrelser – med Alu og Glass i både Ø40 og Ø50, samt Coloured 

Glass, Brass og senest Warm Peach i Ø40. Med dette udvalg er der 

en VP Globe til alle – uanset personlig stil og smag. 

ET IKON BLIVER TIL
VP globe

Den kendte og elskede VP Globe pendel blev designet af Verner Panton  
i 1969 og står i dag som et af de største ikoner i dansk belysningsdesign. 

BAG BRANDET



Se mere på LYSPUNKT.dk eller kontakt os på telefon 7020 1113 · Find dit nærmeste Lyspunkt på LYSPUNKT.dk/find-butik

VP GLOBE BRUSHED ALU
Nyhed

En ny børstet metal-finish og farve tilfører et helt nyt udtryk til  
den ikoniske VP Globe-serie, designet af Verner Panton.

VP Globe lampen er designet i 1969 af Verner Panton, og menes 

at være Pantons mest ikoniske lysdesign. Den dekorative pendel 

består af en transparent yderskal i akryl og fem indvendige 

reflektorer, der smukt hænger mellem små stålkæder. 

Den nye VP Globe introducerer et helt nyt udtryk med reflektorer i 

Børstet aluminium og varme toner af orange – en farve der drager 

tiden tilbage til Verner Pantons verden i 60’erne og 70’erne. 

Den orange farve er både optimistisk og opløftende, og fyldt med 

varme og positivitet. Den står i den perfekte kontrast til den kolde 

børstede stål på lampens reflektorer.

VP Globes farvepalette har udviklet og formet sig gennem årene, 

og nye versioner er blevet tilføjet til den ikoniske lampefamilie for 

at skabe forskellige udtryk og for at passe ind i forskellige miljøer 

og sammenhænge. Hver ny version er udviklet i tæt samarbejde 

med Panton-familien, som i dag tager vare på Pantons arv, og alt 

sammen med respekt for hans originale tanker og farveteorier.

Historien bag

En lille ukendt historie omkring Verner Pantons inspiration til 

lysdesign er hans referencer til- og inspiration fra Venedig. Verner 

Panton var særligt kendt for hans lyst til at rejse og opdage 

forskellige steder og kulturer. En af hans favoritdestinationer var 

Venedig i Italien, som han besøgte flere gange. Det var faktisk 

på et af disse besøg, at han forelskede sig i det varme og let 

ferskenfarvede lys der kastedes over gaderne fra de gamle 

gadelygter i byen – så meget, at han ønskede at genskabe det 

smukke lys i hans lampedesigns.

VP Globe-lampen er måske det design, der kommer tættest på 

hans inspiration fra Venedig, da de forskellige lag i reflektorerne 

sammen med akryl-yderskallen spreder et smukt og 

stemningsfyldt gyldent lys.

VP Globe brushed alu med varme, orange toner tilfører et tilbageblik  
til Verner Pantons verden i 60’erne og 70’erne. 

VP Globe pendlerne er både alsidige og dekorative, og skaber 

blikfang uanset hvor de placeres – hvad enten det er i et 

hyggehjørne, over et spisebord, eller i en gang. Lamperne fås i flere 

varianter af materialer og størrelser, helt i Pantons ånd, og lamperne 

er alle danskproducerede og håndsamles i Horsens.



MED PASSION 
FOR LYS
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FRITZ HANSEN  
MUSLING™  

PENDEL 



ONELINE  
BRASS

KAISER IDELL™  
6631-P

Med en ambition om at designe belysning, der kan inspirere og 

give nyt liv til indretningen, udvider Fritz Hansen løbende sin 

kollektion med nye design og opdaterede farver og materialer 

til deres kendte designikoner. “Belysning er en vigtig del af Fritz 

Hansens forretningsmodel, og vi investerer kontinuerligt både tid 

og ressourcer i at udvikle de bedst mulige produkter i eksklusive 

materialer, velegnede til alle markeder. Vi vil fortsat gøre vores 

yderste for, at vores belysning kan supplere vores ikoniske møbler 

og samtidig stå stærkt alene,” siger Josef Kaiser, administrerende 

direktør i Fritz Hansen.

I 2022 har Fritz Hansen lanceret Oneline – en enestående 

minimalistisk og elegant lyskilde skabt af Kasper Friis Kjeldgaard.  

Oneline markerer Kjeldgaards første indtog som produktdesigner 

og trækker klare referencer til Poul Kjærholms arbejde: Rene linjer 

formet af kompromisløst håndværk i smukke, naturlige materialer. 

”Ud over at være et minimalistisk designobjekt, er Oneline resulta-

tet af en løbende research indenfor vægt, friktion og rotation. 

Resultatet er et funktionelt hverdagslys,” siger Kjeldgaard om sit 

design. 

I 2021 lancerede Fritz Hansen glaspendlen Musling™, udviklet 

af designtalenterne Ahm & Lund, som vandt lyskategorien i tv-

programmet ’Danmarks næste klassiker’ med netop denne lampe.  

Ligeledes udvides den kendte Bauhaus Kaiser idell™ kollektion 

med en palette af nye og aktuelle farver. Den optimale belysning  

er en unik udfordring for alle og innovationen på området udvikler 

sig hurtigt. Derfor arbejder Fritz Hansen hele tiden på – som i alle 

andre dele af virksomheden – at forfine og forbedre håndværket  

og processerne i produktionen. Den konstante udvikling holder  

Fritz Hansens passion for lys ved lige.

Fritz Hansens passion for ekstraordinært  
lysdesign har ført til samarbejder med nogle  

af verdens største designtalenter.

Kaiser Idell™ 6631-P pendlen er designet af tyske Christian Dell.  
Pendlen er en del af Kaiser Idell serien, der er bygget op omkring et  
verdenspatenteret kugleled (1930), og som står som symbolet på  
fornemt tysk design, et udsøgt materialevalg og præcisionsteknik.

Se mere på LYSPUNKT.dk eller kontakt os på telefon 7020 1113 · Find dit nærmeste Lyspunkt på LYSPUNKT.dk/find-butik
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1.

UDENDØRS BELYSNING
Lamperne udenfor skal kunne holde til den danske 

naturs mange luner – særligt hvis du bor i nærheden 
af havet. Tænk derfor både over det miljø du bor i, 

og den stemning du gerne vil skabe udendørs.

1. ARCA STEP VÆGLAMPE. 2. ARCUS I VÆGLAMPE MED BØJLE. 3. COMPACT UP/DOWN VÆGLAMPE.  
4. SAGA VÆGLAMPE. 5. FACET VÆGLAMPE. 6. SPHERE BÆRBAR BORDLAMPE. 7. SERIOUS VÆGLAMPE.

INSPIRATION & TENDENSER

2.

3.

6.

4.

5.
7.
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SACKIT LIGHT

Lys skaber liv og stemning. Det er omkring lyset,  

at vi samles, og her vi føler os trygge. Med SACKit 

Light kan du forlænge lyset i de sene nattetimer 

om sommeren, eller du kan bringe lys til de mørke 

vintermåneder. SACKit Light har justerbar lysstyrke 

og en batteritid på op til 24 timer. Lampen giver en 

stemningsskabende belysning og skaber lysende 

øjeblikke. Øjeblikke, der lyser op i vores hverdag og 

bliver magiske. 

INSPIRATION & TENDENSER



UDENDØRS BELYSNING
Lamperne udenfor skal kunne holde til den danske 

naturs luner - særligt hvis du bor i nærheden af havet. 
Tænk derfor både over det miljø, du bor i, og den  

stemning, du gerne vil skabe udendørs.

1. CUBE UP/DOWN VÆGLAMPE. 2. LANTERN W1 VÆGLAMPE. 3. ORBIT UP/DOWN VÆGLAMPE. 4. ASKER UP/DOWN VÆGLAMPE.  
5. LARVIK VÆGLAMPE. 6. LUCERNA LANTERNE. 7. EASY W100 SPOT. 

INSPIRATION & TENDENSER

1.
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7.

4.
2.

5.

6.

3.



INSPIRATION & TENDENSER

FLOWERPOTFLOWERPOT

Flowerpot-lampen blev synonymt med  Flowerpot-lampen blev synonymt med  

Flower Power-bevægelsen fra slutningen  Flower Power-bevægelsen fra slutningen  

af 60’erne. Den afspejler et brud med af 60’erne. Den afspejler et brud med 

konventioner og en mere åben, moderne konventioner og en mere åben, moderne 

mentalitet, der fremmer fred og harmoni.  mentalitet, der fremmer fred og harmoni.  

Sådan var tankegangen hos dens designer,  Sådan var tankegangen hos dens designer,  

Verner Panton. Et af de mest fremsynede  Verner Panton. Et af de mest fremsynede  

talenter i sin tid. Flowerpot-serien består  talenter i sin tid. Flowerpot-serien består  

af flere forskellige modeller - alle i et  af flere forskellige modeller - alle i et  

bredt udvalg af farver.bredt udvalg af farver.

Se mere på LYSPUNKT.dk eller kontakt os på telefon 7020 1113 · Find dit nærmeste Lyspunkt på LYSPUNKT.dk/find-butik

v

Designet af  
Verner Panton
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LYS TIL SPISEBORDET
Lampen til spisebordet skal som udgangspunkt  

give et godt lys. At lampen også er smuk at se på,  
fuldender oplevelsen.

1.

1. OCTO PENDEL. 2. GALAXY PENDEL. 3. DA VINCI PENDEL. 4. KARL-JOHAN PENDEL. 5. PRIMUS II PENDEL.  
6. ARIGATO PENDEL. 7. SOLEIL S PENDEL. 8. SUPREME LANGBORDSPENDEL.

INSPIRATION & TENDENSER

4.
6.

7.

3.

2.

5.

8.



Se mere på LYSPUNKT.dk eller kontakt os på telefon 7020 1113 · Find dit nærmeste Lyspunkt på LYSPUNKT.dk/find-butik

INSPIRATION & TENDENSER

CONCERTCONCERT™™ PENDEL PENDEL

Concert er resultatet af Utzons livslange fascination af  Concert er resultatet af Utzons livslange fascination af  

arkitektur og lys. Fritz Hansen lancerer nu den arkitektoniske arkitektur og lys. Fritz Hansen lancerer nu den arkitektoniske 

lampe i en sort nuance, der sikrer dens fortsatte ikonstatus lampe i en sort nuance, der sikrer dens fortsatte ikonstatus 

hos nye designelskere. Skærmenes unikke opbygning er en hos nye designelskere. Skærmenes unikke opbygning er en 

karakteristisk visualisering af Utzons designfilosofi og dens  karakteristisk visualisering af Utzons designfilosofi og dens  

udtryk er meget lig hans største værk; Operahuset i Sydney. udtryk er meget lig hans største værk; Operahuset i Sydney. 

Lampens buede skærme, håndlavede i letvægtsaluminium, Lampens buede skærme, håndlavede i letvægtsaluminium, 

alluderer den danske designer og arkitekts bygningsværker. alluderer den danske designer og arkitekts bygningsværker. 

Pendlens fire skærme er bevidst buede, så lyset blødgøres  Pendlens fire skærme er bevidst buede, så lyset blødgøres  

og spredes i flere retninger og aldrig skinner i øjnene, hvilket  og spredes i flere retninger og aldrig skinner i øjnene, hvilket  

gør lampen til det perfekte omdrejningspunkt både over gør lampen til det perfekte omdrejningspunkt både over 

spisebordet eller i hjemmets resterende rum.  Concert fås i  spisebordet eller i hjemmets resterende rum.  Concert fås i  

to størrelser og udtrykker med en underspillet, semimat finish to størrelser og udtrykker med en underspillet, semimat finish 

både funktionalitet og skønhed. Det perfekte centrepiece i både funktionalitet og skønhed. Det perfekte centrepiece i 

moderne boliger og mødelokaler.moderne boliger og mødelokaler.
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1. ARCHI T2 BORDLAMPE. 2. TABLE T1 BORDLAMPE. 3. DELUXE LED BORDLAMPE. 4. OMNI BORDLAMPE.  
5. ARIGATO AR-T. 6. FLOWERPOT VP4. 7. BUTTERFLY BORDLAMPE.

INSPIRATION & TENDENSER

6.

5.

2.

7.

3.

LYS TIL KONTORET
Klassisk elegance eller moderne minimalisme?  
Lad lampen på dit skrivebord afspejle din stil,  

samtidig med at den giver det perfekte arbejdslys,  
når koncentrationen skal være på sit højeste.

1.

4.



Se mere på LYSPUNKT.dk eller kontakt os på telefon 7020 1113 · Find dit nærmeste Lyspunkt på LYSPUNKT.dk/find-butik

INSPIRATION & TENDENSER

KAISER IDELLKAISER IDELL™™ 6631-T BORDLAMPE 6631-T BORDLAMPE

Kaiser Idell 6631-T bordlampen er designet af  Kaiser Idell 6631-T bordlampen er designet af  

tyske Christian Dell. Bordlampen er en del af  tyske Christian Dell. Bordlampen er en del af  

Kaiser Idell serien, der er bygget op om et  Kaiser Idell serien, der er bygget op om et  

verdenspatenteret kugleled (1930), og som står  verdenspatenteret kugleled (1930), og som står  

som symbolet på fornemt tysk design, et udsøgt som symbolet på fornemt tysk design, et udsøgt 

materialevalg og præcisionsteknik. Skærmene er materialevalg og præcisionsteknik. Skærmene er 

håndlakerede i højglans eller mat sort, og de  håndlakerede i højglans eller mat sort, og de  

forkromede dele af lampen består af håndpoleret  forkromede dele af lampen består af håndpoleret  

og sølvloddet messing.og sølvloddet messing.
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1. COLETTE BORDLAMPE. 2. SETAGO BÆRBAR BORDLAMPE. 3. LE KLINT 375 BORDLAMPE. 
4. DOT VÆGLAMPE. 5. DIABLO 3366 GULVLAMPE. 6. KAISER IDELL 6556-F GULVLAMPE  

7. LE KLINT 368 GULVLAMPE. 8. MOON PLAFOND.

INSPIRATION & TENDENSER

3.

5.

6.

7.

8.

LYS TIL STUEN
Belysningen i stuen kan med fordel kombineres af lamper i forskellig 

højde og lysretning. Indretningen kan gøres dekorativ med lamper, der 
giver et mere svagt og afdæmpet lys på skænken, i vindueskarmen eller 

hyggekrogen. Det er kun fantasien, der sætter grænser.

1.

4.

2.
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INSPIRATION & TENDENSER

TRIPOD HM8 GULVLAMPETRIPOD HM8 GULVLAMPE

Tripod fra 1953 reflekterer den rene minimalisme  Tripod fra 1953 reflekterer den rene minimalisme  

fra mestrene Hvidt & Mølgaard. Gulvlampen er skabt  fra mestrene Hvidt & Mølgaard. Gulvlampen er skabt  

af lakeret stål med messing detaljer. Det er en fin balance af lakeret stål med messing detaljer. Det er en fin balance 

mellem det simple design og tilførelsen af de bløde linjer.  mellem det simple design og tilførelsen af de bløde linjer.  

Selv om lampen blev skabt i 1953 er det først nu, den er  Selv om lampen blev skabt i 1953 er det først nu, den er  

sat i produktion.sat i produktion.

Designet af  
Hvidt & Mølgaard
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1. KAISER IDELL 6817-W VÆGLAMPE. 2. NIGHT OWL BORDLAMPE. 3. BALL VÆGLAMPE MED USB. 4. MANTIS BS5 MINI VÆGLAMPE.  
5. MUTATION 253 VÆGLAMPE. 6. ARCHI W1 VÆGLAMPE. 7. BLOOM VÆGLAMPE.

LYS TIL SOVEVÆRELSET
Overvej dine behov og rummets rolle, når du skal vælge 

lamper til soveværelset. Kan du nøjes med lys i loftet, eller 
holder du af at læse, før du skal sove ? Og hvilken type 

smag har du ? Det er alt sammen ting, der har betydning  
for dit valg af den perfekte belysning.

INSPIRATION & TENDENSER

4.

5.

7.

1.

2.

3.

6.



Se mere på LYSPUNKT.dk eller kontakt os på telefon 7020 1113 · Find dit nærmeste Lyspunkt på LYSPUNKT.dk/find-butik

ARIGATO AR-W VÆGLAMPE

Arigato væglampen har et trendy funktionelt Arigato væglampen har et trendy funktionelt 

design. Væglampen har to fleksible arme og en design. Væglampen har to fleksible arme og en 

rækkevidde på 70 cm. fra væggen, og den kan rækkevidde på 70 cm. fra væggen, og den kan 

justeres fra side til side i 180°, samt man kan justeres fra side til side i 180°, samt man kan 

folde den sammen, så den fylder lidt i rummet.folde den sammen, så den fylder lidt i rummet.

INSPIRATION & TENDENSER



BAG BRANDET

SKULPTUR  
ELLER LAMPE? 

New Works



Nikolaj Meyer og Knut Bendik Humlevik grundlagde i 2015 

New Works ud fra et ønske om at etablere et hus, hvor design 

bliver til med omhu og hensigt, og hvor der er plads til kreative 

eksperimenter – et sted for nye værker. Sammen med en række 

internationale designere præsenterer New Works en kollektion, 

der viderefører den skandinaviske tradition for håndværk og 

materialitet, alt imens den udfordrer nutidens moderne formsprog. 

Ét af de første designs fra New Works var Kizu, en bordlampe 

designet af Lars Tornøe, som omfavner essensen af det krydsfelt, 

som New Works bevæger sig i – mellem gammelt og nyt, lyst og 

mørkt, belysning og objekt. Det prisvindende ikoniske design er 

i år kommet i en ny udgave, som ligesom resten af Kizu serien 

balancerer i mødet mellem kontraster. 

Vægtløs balanceakt

Kizu bordlampen er bygget op af to kontrastfulde geometriske 

former, der møder hinanden i en vægtløs balanceakt. I kysset (kizu 

på japansk) mellem de to former opstår en ny silhuet, der forener 

lampens kontraster og omdanner dem til en samlet skulptur. 

Lampen består af en fod i marmor, som skaber fundament for den 

øverste del i akryl, hvorfra lyset spredes. 

En ledningsfri nyhed

Tidligere på året kunne New Works præsentere en mindre 

ledningsfri udgave af den skulpturelle lampe. Kizu Portable er nem 

at flytte med rundt, hvor der er behov for lys – om det er på hylden 

i læsehjørnet, på midten af bordet til den intime middag eller 

på terrassen en sen aften. På toppen er den nye udgave i serien 

udstyret med en lille undersænket metalcirkel, der tilfører en ny 

raffineret detalje til lampen. Herfra er det muligt med et let tryk at 

dæmpe lyset i tre forskellige niveauer og skabe den stemning, du 

ønsker. Kizu fås i flere farver og størrelser – og nu også med og 

uden ledning.

Både med og uden lys definerer  
Kizu rummet, den bliver placeret i  

– som skulptur og som lampe. 

KIZU PORTABLE 
BORDLAMPE 

Se mere på LYSPUNKT.dk eller kontakt os på telefon 7020 1113 · Find dit nærmeste Lyspunkt på LYSPUNKT.dk/find-butik
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TÆT PÅ EN LAMPE

MOJA  
PENDEL

Moja er en elegant LED pendel i tidløst design, der  
passer ind i alle stilarter og miljøer. Pendlen har en  

aluminiumsskærm med messing top og stofledning, samt  
indbygget LED lyskilder. Den udsender både indirekte  
og direkte belysning, samt skaber en særligt funktionel  

og behagelig atmosfære i boligen.

MOJA



LOOM design er nemlig et perfekt match for lampeentusiaster 

med fokus på designlamper i høj kvalitet til gode priser. LOOM 

Design er en dansk lampevirksomhed med hovedsæde i Aarhus. 

Bag firmaet LOOM Design står belysningsfirmaet og grossisten 

Lampefeber A/S, der i mere end 30 år har importeret og solgt 

designlamper til private og erhvervskunder i hele Skandinavien. I 

LOOM Design er design, anvendelighed, funktionalitet og høj kvalitet 

så sandelig i højsædet. Med elegante og enkle lamper er der 

især fokus på moderne belysning med et præg af den populære 

skandinaviske stil. Det ses bl.a. tydeligt i lampeproducentens flotte 

batterilamper og udendørslamper. Men udover de stilfulde og enkle 

skandinaviskinspirerede designs har LOOM Design også fokus på 

lamper med lang levetid og mange års glæde for kunderne.

MODI  
GULVLAMPE

LAMPER I FLOT 
SKANDINAVISK 

STIL

Moderne

Hvis du er til elegante lamper i flot skandinavisk 
stil, er lamper fra LOOM Design  

med garanti noget for dig. Modi Floor er en elegant batteridrevet gulvlampe med klassisk skærm,  
der skaber spændende belysning indendørs og udendørs. Lampen  
udsender LED lyset både opadrettet og nedadrettet, samt er med  
RGB i 7 farver rød, orange, gul, grøn, blå, indigo og violet.

TÆT PÅ EN LAMPE



Fleksibel belysning til et liv i forandring

Livet er foranderligt og UMAGEs designs er skabt til at kunne 

følge med dig gennem hele livet. Der er gået to år og pludselig 

skal du flytte, udvide familien eller har brug for at indrette 

stuen på ny og så har du måske ikke brug for en pendel over 

spisebordet, men mangler i stedet en bordlampe i stuen. 

Med UMAGEs lampeskærme, som eksempelvis den velkendte 

fjerlampe, kan du selv bestemme om den skal bruges som en 

pendel, bordlampe eller gulvlampe, alt efter hvad dit behov er 

lige nu. Det betyder, at du kan give dine lamper og hjemmet 

et nyt udtryk uden at skulle købe nyt, og på den måde 

bidrager du til et bæredygtigt forbrug, hvor dine lamper kan 

genanvendes til nye formål, gennem hele livet. 

Det samme gør sig gældende for deres møbler, hvor du 

eksempelvis selv kan skifte betrækket på deres stole til en ny 

farve og skabe forandring i hjemmet, uden at skulle købe helt 

nyt.

MULTI
FUNKTIONELLE  
DESIGNS TIL ET 
BÆREDYGTIGT 

FORBRUG
Hos den danske designvirksomhed UMAGE  

mener de, at design skal passe til livets foranderlig-
hed, og funktionalitet skal være i højsædet på lige 
fod med æstetikken, så man sikrer, at designet får  

et bæredygtigt liv. 

Den helt nye opalglas lampe Around The World er en fleksibel  
lampeskærm fra UMAGE, der kan bruges både som bordlampe  
og pendel med en top i messing, stål, sort og hvid.

Den ikoniske fjerlampe, Eos, skaber en rolig belysning i soveværelset  
og er en fleksibel lampeskærm, hvor du selv kan bestemme om du vil  
bruge den som pendel, bordlampe eller gulvlampe, sammen med  
UMAGEs belysningstilbehør.

52 53
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AROUND THE WORLD 
LAMPESKÆRM 

EOS 
LAMPESKÆRM
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UMAGE har netop lanceret en helt ny  
kollektion af LED lamper, Hazel Branch,  
som skaber den perfekte atmosfære over  

spisebordet eller i køkkenet. Lampen er dæmpbar  
og en god løsning, hvis man ønsker at bruge  

mindre energi, både af hensyn til miljøet  
og pengepungen. 

HAZEL BRANCH

BAG BRANDET



Lysets spil og skyggerne sammen med det varme skær fra birketræet  
giver designer Seppo Kohos minimalistiske design et poetisk tvist,  

der tiltaler mennesker over hele verden.

ET POETISK TVIST
Secto Design

54 55



SECTO  
4200 PENDEL

Secto Design er et finsk firma, der siden 2002 har specialiseret 

sig i håndlavede lampedesign udført i PEFC-certificeret birketræ. 

Det krævende arbejde ligger hos dygtige lokale snedkere i Heinola, 

Finland og hele kollektionen er tegnet af den awardvindende finske 

arkitekt Seppo Koho.

Designer Seppo Koho

Secto Design har helt fra begyndelsen i 1995 samarbejdet med 

Seppo Koho (f. 1967), og fra 2002 alene med fokus på lamperne. 

Seppo Koho fremstiller selv den første prototype i hænderne,  

fordi han altid har været optaget af at eksperimentere med træ og 

de muligheder, der ligger gemt heri. Derigennem finde løsninger, 

som computertegninger ikke når frem til.

Seppo Kohos lamper passer ind i både private og professionelle 

rum. Hans mål er at lave lamper, der ikke blænder og som har et 

harmonisk lys. Lyskilden er skjult i alle modellerne samtidigt med, 

at lyset selv skaber mønstre på vægge og gulve. 

Begyndelsen

Grundlæggeren af Secto Design, Tuula Jusélius og designer Seppo 

Koho er fælles om respekten for nordisk træ i kombination med 

skandinavisk design og professionelt håndværk. Samarbejdet 

begyndte med møbler. Ønsket om at få lamper fremstillet af  

træ var inspirationen til den ikoniske 4200 pendel.

Worldwide

Gennem årene har firmaet fået et kæmpe internationalt netværk 

af butikker – ca 95% af produktionen går til eksport. Helt fra 

begyndelsen blev Secto Design lamperne fremstillet i et netværk af 

små værksteder, men i dag beskæftiger deres egen fabrik i Heinola 

over 40 snedkere.

Innovation og håndværk

En ting var at fremstille et eksemplar af 4200 pendlen. Noget andet 

var at finde snedkere, der var i stand til at producere mange lamper 

og samtidig bevare den håndværksmæssige finish. I dag er der 29 

forskellige modeller på markedet – hvor det håndværksmæssige 

islæt er bevaret. 

Kampen mod piratkopier

Desværre er der også uønskede beundrere, men Secto Design 

sætter alt ind på at bekæmpe piratkopier og for at bevare deres 

IPR-rettigheder. Alle lamper fra Secto Design er derfor mærkede 

med en hologramsticker, når de forlader fabrikken, for at hjælpe 

kunderne med at skelne de ægte fra de falske lamper.

Secto 4200 pendlen er designet af Seppo Koho, og er den allerførste Secto pendel, der førte til starten af Secto Design. Lampen  
er enkel og stilfuld, og gemmer diskret sin lyskilde inde i skyggen for ikke at blænde. I stedet udledes et varmt og behageligt lys.

BAG BRANDET



“Design handler ikke kun 
om funktionalitet – 

det handler lige så meget 
om den følelsesmæssige 

forbindelse og påvirkning.“
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Designer
Maria Berntsen

- Maria Berntsen

Den populære Align-serie i Design For The People-kollektionen 
udvides med fire farverige varianter samt en  særlig version i 
blank krom. Den ydre skærm kan let flyttes frem og tilbage og 
indbyder brugeren til interaktion og nysgerrighed.
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Align er en serie af moderne og 
elegante bordlamper af den danske 
designer Maria Berntsen.

Lampens indvendige skærm er statisk, 
mens den ydre skærm let kan flyttes, 
så der opnås et foranderligt lys, der 
passer til ethvert behov. Designsproget 
er enkelt, men legende med en satinblød 
overflade og smukke detaljer 
i børstet messing eller krom.

Align kommer i farverne hvid, 
sort, grå, børstet rosa, støvet grøn, 
sand, brun & krom. 
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- Maria Berntsen

Den populære Align-serie i Design For The People-kollektionen 
udvides med fire farverige varianter samt en  særlig version i 
blank krom. Den ydre skærm kan let flyttes frem og tilbage og 
indbyder brugeren til interaktion og nysgerrighed.
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Align er en serie af moderne og 
elegante bordlamper af den danske 
designer Maria Berntsen.

Lampens indvendige skærm er statisk, 
mens den ydre skærm let kan flyttes, 
så der opnås et foranderligt lys, der 
passer til ethvert behov. Designsproget 
er enkelt, men legende med en satinblød 
overflade og smukke detaljer 
i børstet messing eller krom.

Align kommer i farverne hvid, 
sort, grå, børstet rosa, støvet grøn, 
sand, brun & krom. 

Margin Pendant
DESIGNED BY JOHN ASTBURY

NEW WORKS.

www.newworks.dk



DESIGN,  
KVALITET OG 

STEMNING
Alle lamper er skabt med kærlighed til lyset,  

teknisk kvalitet og moderne skandinavisk design. 
Missionen er at bringe kvalitetsbelysning  

ind i dit hjem.  

BAG BRANDET

CUSCINO  
PENDEL



Hver eneste detalje er i fokus – både når det kommer til look 

og funktionalitet. Gang på gang, byder ANTIDARK på nye og 

exceptionelle designs, som har moderigtige og tidløse træk  

og som former det rum du befinder dig i. Både inde og ude.  

 

Et af fokuspunkterne er funktionelle og stilrene spots, hvor vi 

blandt andet finder EASY-serien. Et fleksibelt spot, der giver dig 

mulighed for at justere lyset i præcis den retning du ønsker. 

Med sit minimalistiske udtryk, er den et oplagt belysningsvalg 

mange forskellige steder i boligen.  

Den elegante Moon-serie er endnu et eksempel på lamper  

med flere anvendelsesmuligheder. De smalle plafonder  

afgiver et vidunderligt diffust og behageligt lys, og findes i  

flere forskellige størrelser og farver. Heriblandt messing,  

som er den seneste tilføjelse i serien. 

Stilfulde metaller

ANTIDARK gør brug af forskellige trendy metaller i langt 

de fleste af deres serier, både i deres spot-serier, stilfulde 

loftslamper og pendler. Det gør det derfor nemt at skabe 

en sammenhængende stil, selvom flere lampedesigns 

kombineres. 

De fremtryller også lampedesigns, som står i kontrast til de rå 

metaller og samtidig kombinerer dem. Her kan blandt andet 

nævnes Cuscino. En smuk og organisk glaspendel, som spreder 

lyset på flotteste vis, hvor glas, metal og stofledning spiller 

sammen og forbinder hinanden i en æstetisk delikat helhed.  

Kvaliteten er i højsædet og der stilles høje krav til både 

materialer og fremstilling. Du er derfor altid sikret produkter 

med en lang levetid, og kombineret med et tidløst design, vil   

du have glæde af en ANTIDARK lampe mange år frem.

EASY W100 - et fleksibelt spot, med  
justerbar vippe- og drejefunktion.  

Vises her i flot messing.

Se mere på LYSPUNKT.dk eller kontakt os på telefon 7020 1113 · Find dit nærmeste Lyspunkt på LYSPUNKT.dk/find-butik
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EASY  
LOFTSLAMPE 

TUBE FLEX  
PENDEL

MOON 
LOFTLAMPE



Diablo serien er genkendelig  
på den ikoniske lampeskærm,  

der kombinerer råt og  
moderne design

DIABLO PENDEL
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Belid har produceret lamper siden 1969 og er inspireret af det 

unikke lys fra Varberg på Sveriges vestkyst. Lige siden starten har 

de sat en ære i at kombinere traditionelt håndværk, skandinavisk 

kvalitet og tidløst design. Et fokus der har resulteret i en lang  

række lamper med unikke udtryk og cementeret Belid som  

en af Nordens førende leverandører af belysning. 

Virksomhedens unikke produktionsmuligheder betyder, at Belid  

kan følge produktets udvikling fra design til færdig lampe, så de altid 

kan stå inde for kvaliteten af lamperne samt styre valg af materialer, 

funktionen og sikre de gode lysegenskaber. Diablo, Picasso og Cato 

er alle produkter, der har sat Belid på lyshimlen med deres tidløse  

og eksklusive design. 

BAG BRANDET

DA VINCI  
BORDLAMPE

PICASSO  
GULVLAMPE

PICASSO  
PENDEL

LYSET FRA 
VARBERG

Belid



Bowl PendelBowl Pendel

Bowl har et formsprog, der knytter sig til vores 

skandinaviske oprindelse. Denne pendel giver 

indtryk af stor plads i rummet og er både blød 

og harmonisk i sit formsprog. Fine trædetaljer 

på skærmen, der giver en naturlig overgang fra 

skærm til ledning. Passer både til det moderne 

og det klassiske hjem. 



TÆT PÅ EN LAMPE

EN TIDLØS  
LAMPE

KLASSIKER 

OBLIQUE

Oblique lampeserien fra Cph Lighting er designet af den danske 

arkitekt Tom Stepp i 1979. Oblique serien fremstilles i Danmark.

 

Tom Stepps pragmatiske tilgang til designprocessen er kendetegnet 

ved ligeværdig fokus på funktionalitet og design. Hans designs skal 

være funktionelle. Funktionen skal dernæst pakkes ind i et smukt og 

langtidsholdbart design. Derfor er Oblique serien ikke blot en smuk 

designklassiker, som kan gå i arv til næste generation, men også den 

idéelle læselampe.

 

OBLIQUE MESSING 
GULVLAMPE

OBLIQUE MESSING 
BORDLAMPE

OBLIQUE KROM 
VÆGLAMPE

Oblique skærmens skrå form (hvoraf lampens navn) giver en 

asymmetrisk lyskegle, som oplyser en stor flade uden at blænde.

Oblique lampen betjenes let og intuitivt indenfor armslængde: 

Lampens afbryder sidder i toppen af lampehovedet som en 

integreret del af lampens design. Man skal altså ikke lede efter 

en afbryder på ledningen. Lampehovedet kan kippes og drejes, 

så man let kan styre lyset i den ønskede retning. Oblique gulv- og 

bordlamperne har desuden en stabil fod, som optager begrænset 

plads på gulvet, skrivebordet eller sengebordet.

Oblique serien fås i flere smukke farver med stag i forkromet stål 

eller børstet messing. Det er således muligt at finde en Oblique 

lampe, som matcher enhver indretning.



Den nye kollektion fra Design For The People markerer starten på noget nyt.  
Vi præsenterer fire nye designsamarbejder med danske designere, der alle bidrager  

med nye, kreative designs og perspektiver på den danske designtradition.

Versale-serien fra Anker Studio er indbegrebet af 

skandinavisk minimalisme med et skarpt og helt 

stilrent design. Den smukt afrundede skærm giver et 

ensartet lysfelt kun brudt af det perforerende ophæng.

“Navone har en særlig plads i mit hjerte.  

Den er inspireret af den fascinerende  

glaskunst fra øen Murano i Italien.”

Navone har en blød, rund silhuet, hvor den subtilt  

buede bund tilføjer en ny interessant dimension, 

der forvandler lampen til mere end blot en kugle. 

Messingdetaljerne tilføjer et moderne touch og 

understreger lampens svævende lethed.
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Designer 
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VERSALE
Designet af Anker Studio

NAVONE
Designet af  

Studio Mavro/Lefèvre  
af Sofie Lefèvre



Hello af Charlotte Høncke har et legende og 

imødekommende formsprog og en klassisk,  

organisk formet silhuet. Den store skærm  

omfavner smukt den opalhvide glaskuppel og  

kan endda vendes hele vejen rundt, så du selv  

kan vælge mellem direkte og indirekte lys.

Hello kommer i farverne: brun, grå og sort.

Hill er en stor, geometrisk lampe, der skaber blikfang  

i rummet uden at blokere for udsynet. Den er let  

som en sky, men har den samme skarpe silhuet  

som en klippe. En både kompleks og enkel lampe,  

der samtidig giver et meget blødt, behageligt lys.

Design For The People udforsker nye, taktile materialer, 

som er oppe i tiden - som f.eks. tyvek som Hill er 

fremstillet af.

BAG BRANDET

Designer Charlotte Høncke

Designer Asger  
Risborg Jakobsen

HELLO
Designet af  

Charlotte Høncke

HILL
Designet af  

Asger Risborg  
Jakobsen



Mazo lancerer lampekollektionen 16PLUS i benporcelæn og 

egetræ, oprindeligt designet til en udstilling af samme navn på 

Designmuseum Danmark i 1979. Lamperne er designet af den 

danske keramiker Snorre Læssøe Stephensen, der startede sin  

vej ind i leret og porcelænets verden med et legende samarbejde 

med sin far, designer og arkitekt Magnus Læssøe Stephensen,  

hvis unikke møbeldesigns ligeledes er repræsenteret i Mazo’s 

kollektion.

Efter en lang bosættelse i Japan, hvor han studerede japansk 

brugkunst og de japanske keramiktraditioner var det snart Snorre 

selv, der designede til den Kongelige Porcelænsfabrik og senere 

blev leder af den Danske Designskoles afdeling for keramik.  

Snorres lyst til at lege med porcelænets uregerlige egenskaber og  

potentiale, førte ham ud i designsamarbejder og nye måder at bruge  

ler og porcelæn på: som ure, gravsten, og ikke mindst lamper.  

Ofte i et tæt par de deux med et andet levende materiale: træet.

FINT. STÆRKT.  
ENKELT
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Når en lampe er  
mere end en lampe
En lampe er ikke blot en praktisk kilde til lys i mørket. En lampe 

har en personlighed, som den bringer med sig ind i dit hjem. Og 

den tanke vil vi hos LYSPUNKT gerne dele med dig. Men desvær-

re er der jo ikke altid tid til, at vi lader os rive med af personlige 

fortællinger, når du besøger vores butikker. Brug derfor dette 

inspirations magasin til at blive opdateret på tidens tendenser. 

Hvem ved, måske finder du netop den lampe, hvis personlighed 

matcher din?

Dit lokale lyspunkt
I LYSPUNKT kan du vælge mellem et stort udvalg af lyskilder, 

belysningstilbehør og designerlamper fra anerkendte brands.  

Oplev og mærk lamperne - mens vores faglærte medarbejdere 

rådgiver og inspirerer dig, så du får den helt rigtige lampe med 

hjem. Du får naturligvis landsdækkende bytteservice.

Tænder du også på  
at spare strøm?
Vi kan rådgive om, hvordan du energioptimerer dine lamper 

i hjemmet - så du får optimal glæde af dem, mens du sparer 

mest mulig strøm. Lad vores eksperter i butikken hjælpe dig: 

De har altid et effektivt og praktisk energispareråd at dele  

med dig. 
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