Belysning fra LEMVIGH-MÜLLER
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STIL, KVALITET OG GODT DESIGN

Med dette katalog tilbyder Lemvigh-Müller et produktprogram med internationalt anerkendt designbelysning til både hjemmet og kontoret. Vi markedsfører i samarbejde med
Lightyears, Artemide og Luceplan en række meget spændende lamper, som passer til
dansk smag – hvad enten den går i retning af det klassiske og harmoniske, iøjefaldende
og fantasifulde eller visionære og futuristiske.
Uanset hvilken stil, man holder mest af, er kvaliteten i højsædet – ikke kun når det gælder design og materialer, men også når det handler om selve lyset. For når alt kommer
til alt, er godt lys et af de vigtigste elementer i en god indretning.
Design, finish og lysudbytte i særklasse
Lightyears har ambitioner om at blive Skandinaviens førende udbyder af boligbelysning
i moderne design. Virksomheden udvikler og markedsfører unikke lamper til design- og
kvalitetsbevidste forbrugere – og holder sig på et prisniveau, som gør produkterne
opnåelige for de ﬂeste. Lightyears vil gerne udfordre den måde, man tænker, udvikler
og opfatter lys på – og har både evnen og viljen til at føre de bedste idéer ud i livet i
samarbejde med en række af de dygtigste og mest visionære arkitekter og designere.
Det menneskelige lys
Artemide Group er italiensk og er grundlagt af Ernesto Gismondi og Sergio Mazza i
1959. I dag er det en international virksomhed, som gennem mere end 40 år har haft
det overordnede mål, at belysning skal udvikles til at skabe fysisk og mental komfort
for mennesker. Dette er også den ﬁlosoﬁ, som ikke bare går som rød tråd gennem hele
designprocessen, men som også har medført, at Artemide har vundet et stort antal
designpriser for sine produkter.
Gennemtænkte designlamper
Luceplan er ligeledes italiensk og blev stiftet i 1978. I dag er virksomheden en del af
Philips Lighting og har mere end 2.000 udsalgssteder over hele verden. Virksomheden,
som satser meget på research og produktudvikling, producerer belysningsprodukter til
inden- og udendørs brug af høj kvalitet ud fra et værdigrundlag, hvor nøgleordene er:
sans for detaljerne, en gennemtænkt livscyklus for produkterne, respekt for miljøet og
forståelse for fremtiden.
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Pendler

P0

P1

P2

P3

P4

516 mm
337 mm
216 mm
145 mm

Ø110 mm

4

Ø165 mm

Ø258 mm

Ø400 mm

Ø550 mm

Caravaggio Black og White
Designer Cecilie Manz
Producent Lightyears

Caravaggio Black og White
er en serie pendler med en iøjnefaldende højglans
lakering. Ophængets teknik og konstruktion er maskulin i udtrykket og skaber den nødvendige modvægt
til skærmens feminine kurver. Caravaggio pendlen
udsender et direkte lys uden generende blænding.
Derudover bidrager Caravaggio til den almene rumbelysning i kraft af oplyset i toppen af denne lampe.
Pendlen er opkaldt efter den italienske barokbilledkunster Caravaggio, som er kendt for sine dramatiske
malerier med stor kontrast mellem lys og skygge.
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6
Pendler
Pendler

Caravaggio Opal
Designer Cecilie Manz
Producent Lightyears

P0

Caravaggio Opal
Caravaggio Opal forener det karakteristiske Caravaggio design med en helt anden lysoplevelse. Få
lamper kaster så blødt et lys som Caravaggio Opal.
Den hvide mundblæste glasskærm behandler lyset
med stor nænsomhed og sender et varmt og rundt
lys nedad, hvor man har brug for det, mens omgivelserne oplyses af en behagelig og stemningsmættet
belysning. Takket være det transparente hvide glas
stråler lampens lys i alle retninger og oplyser dermed
også lampen selv. Dette får den tændte lampe til at
fremstå som en svævende dråbe af lys.

P1

P2

P3

516 mm
337 mm
216 mm
145 mm

Ø110 mm

Ø165 mm

Ø258 mm

Ø400 mm
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Pendler

Atomheart
Atomheart er skabt med inspiration fra designuniverset sci-ﬁ, hvor alt er muligt og intet utænkeligt.
Lampen selv er en fantasi over den klassiske fremstilling af atomet, hvor partiklernes baner aftegner
koncentriske linjer rundt om kernen og til sammen
skitserer et dynamisk kugleformet legeme. Når
lampen er tændt, danner skærmens udformning kontraster, der forstærker oplevelsen af glassets form,
hvor ikke to vinkler er ens, men forandres hele vejen
rundt. Således fremstår lampen som en kompleks og
karakterfuld lyskilde med sit helt eget liv.

P1

Designer Morten Voss
Producent Lightyears

P2

306 mm
191 mm

Ø250 mm

8

Ø400 mm
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Pendler

Calabash
Calabash pendlens enkle og harmoniske form er (naturligvis) inspireret af
Calabash-græskaret, som har sin oprindelse i troperne, og som i århundreder
har været anvendt i husholdningerne som f. eks. skåle, vandbeholdere og musikinstrumenter. Den spektakulære blanke overﬂade reﬂekterer omgivelserne
og inddrager beskueren i designet. Calabash er ægte håndværk fra inderst til
yderst. Det organiske formsprog og den specielle kromlakerede og let changérende overﬂade giver Calabash et unikt udtryk. Calabash, der er forsynet med
en reﬂektor, der øger det nedadrettede lys, udsender et varmt og blændfrit lys.
Calabash pendlen er atmosfæreskabende og tager sig ﬂot ud i klynger. Pendlerne er velegnet til bl.a. cafemiljøer, restauranter, butikker og i det private
hjem, hvor man ønsker en spektakulær indretning.
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Designer Komplot Design
Producent Lightyears

P1

P2

P3

484 mm
305 mm
210 mm

158 mm

224 mm

340 mm
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12
Pendler

Brancusi
Ifølge designeren Cecilie Manz forener Brancusi en
lang række tekniske udfordringer i en ren, rolig og
afsluttet form. Lampens glatte rundinger aftegner
harmoniske og organiske linjer i rummet, der med
lidt fantasi leder tanken hen på en vandslebet sten.
Brancusi kommer for alvor til sin ret i højloftede rum,
hvor dens overlegne lysstyrke med lethed lyser rummet op, mens lampens store overﬂade komplimenterer rummets dimensioner. På trods af sin betydelige
størrelse synes Brancusi let og svævende. Reﬂektorens materiale, geometri og overﬂade sikrer en både
effektiv og behagelig spredning af lyset, og netop
derfor er Brancusi så velegnet til større rum. Varianten med E27-fatning anbefales til steder, hvor man
ønsker et blødt og stemningsfuldt lys, mens varianten
med G12-fatning og metalhalogenlyskilde anbefales
til miljøer, hvor man ønsker et højt lysniveau og et
lavere energiforbrug.

Designer Cecilie Manz
Producent Lightyears

330 mm

Ø550 mm
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Pendler

Juicy
Juicy lampens design er logisk, enkelt og funktionelt.
Lampens forskellige dele, ledning, konus og skærm
glider ubesværet over i hinanden, hvilket får pendlen
til at fremstå som en organisk helhed. Lyset er varmt
og koncentreret, men aldrig i nærheden af at blænde
beskueren, uanset fra hvilken vinkel, man betragter
pendlen. Juicy afsluttes nedadtil af et honeycombfilter, som effektivt koncentrerer lyset, samtidig
med at det forhindrer blænding. Det blødgør lyset
og bidrager til oplevelsen af et varmt og venligt lys.

440 mm

Ø435 mm
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Designer Salto & Sigsgaard
Producent Lightyears
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16
Bord & Gulv

17

Pendler

Designer Michele De Lucchi, Gerhard Reichert
Producent Artemide

Logico
Den modulære form egner sig til skabelsen af skræddersyede belysningsløsninger. Velegnet til private
hjem samt erhverv.

660 mm

310 mm

maks. 2.000 mm

Ø180 mm

660 mm
Ø180 mm

490 mm
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310 mm
400 mm

180 mm

170 mm

maks. 2.000 mm

maks. 2.000 mm

Ø180 mm
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Pendler

Aqua Cil
Ross Lovegrove er en visionær designer. Inspireret
af logik og naturens skønhed har hans design en
treenighed mellem teknologi, materialevidenskab
og intelligent organisk form. Der er altid indlejret
en dybt menneskelig og ressourcestærkt tilgang i
hans design.
Aqua Cil er en karakterfuld pendel, der spejler sine
omgivelser i materialet og dermed virker let og usynlig i rummet.

maks. 1.760 mm

70 mm

Ø110 mm

Ø320 mm
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Designer Ross Lovegrove
Producent Artemide
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22
Pendler

Pirce

maks. 2.000 mm

280 mm

Designer Giuseppe Maurizio Scutellá
Producent Artemide

970 mm

Pirce er et af de produkter, man holder af med det
samme. Det er næsten et naturligt svævende objekt,
let, poetisk og immateriel.
– Jeg elsker denne skulptur fordi formen understreger samspillet med lys og skygge og giver lampen
liv, udtaler designeren Giuseppe Maurizio Scutellá.

940 mm
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Pendler

LED Net
Designer Michele De Lucchi
Producent Artemide

min. 500 mm - maks. 2.000 mm

Atypisk pendel i malet aluminium. Hver
LED er udstyret med en linse i klar acryl,
samt en krave/skærm i mat acryl. Meget
velegnet til oplysning af mødeborde samt
general belysning. Kan anvendes i erhverv
og private hjem.

min. 500 mm - maks. 2.000 mm

650 mm
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1.250 mm
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Pendler

Hope
Hope repræsenterer det magiske af traditionelle lamper og nyfortolker dem med avancerede teknologier og moderne materialer.
En række tynde polycarbonat Fresnel-linser giver en effekt, der
svarer til glas. Den multiplicerer lyset fra lyskilden, genskaber en
behagelig og glitrende feststemning med tusindvis af skår af lys
ligesom en diamant, som gav inspiration til Hope. Hope er designet til brug med den nyeste generation af f.eks. LED-lyskilder.
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Designer Francisco Gomez Paz and Paolo Rizzatto
Producent Luceplan

610 mm

720 mm

1.100 mm
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660 mm

540 mm

490 mm

maks. 4.100 mm

maks. 2.700 mm

maks. 2.700 mm
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Pendler

29

30
Pendler

Archetype
Archetype er indbegrebet af den skandinaviske designtradition. Den klassiske
silhuet dækker faktisk over et revolutionerende koncept. Mellem den ydre krop,
i lakeret aluminium, og den indvendige
diffuser i transparent polykarbonat, er
der en indbygget LED og en traditionel
E27-fatning, der gør det muligt at montere den på enhver E27 fatning.

230 mm

Designer Goodmorning Technology
Producent Luceplan

310 mm
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Pendler

Miranda og Mirandolina
En klassisk pendel som har mange
anvendelsesmuligheder. Det kraftige
mundblæste glas giver Miranda og
Mirandolina en helt særlig høj kvalitet.
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Designer Paolo Rizzatto
Producent Luceplan

350 mm

210 mm
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410 mm

500 - 2.000 mm

500 - 2.000 mm

590 mm

34
Pendler

1.000 - 2.500 mm

Costanza
Costanza pendlen har med dens unikke
justerbare kontravægt en ﬂeksibel funktion. Dens skærm spreder et varmt og
yderst behageligt lys, og dens design
gør den meget anvendelig.

Designer Paolo Rizzatto
Producent Luceplan

35

Pendler

Costanzina

1.000 - 2.500 mm

Costanzina pendlen har med dens unikke justerbare
kontravægt en ﬂeksibel funktion. Dens skærm spreder et varmt og yderst behageligt lys, og dens design
gør den meget anvendelig.

260 mm
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Designer Paolo Rizzatto
Producent Luceplan
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Pendler

Glassglass
Glassglass serien er takket være sit
unikke ophæng utrolig alsidig. De forskellige glas gør, at den passer ind i
mange design og indretninger. Det
mælkehvide glas giver et varmt og behageligt lys. Lampen kan monteres på
loft eller væg.

Designer Paolo Rizzatto
Producent Luceplan

200 mm

maks 800 mm

Ø225 mm

430 mm

330 mm

306 mm

240 mm

135 mm

Ø390 mm
Ø400 mm
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39

40
Bord & Gulv

Atomheart
Atomheart er skabt med inspiration fra designuniverset sci-ﬁ, hvor alt er muligt og intet utænkeligt.
Bordlampen er lavet af mundblæst syrematteret
opalglas i tre lag og en hvid højglans lakeret overﬂade på bordlampens fod og base, hvilket her giver
et spændende modspil til skærmens matte glas. Når
lampen er tændt, danner skærmens udformning kontraster, der forstærker oplevelsen af glassets form,
hvor ikke to vinkler er ens, men forandres hele vejen
rundt. Således fremstår lampen som en kompleks og
karakterfuld lyskilde med sit helt eget liv. Atomheart
bordlampen har en elektronisk lysdæmper, som tillader en justering af lysintensiteten.

Ø250 mm

460 mm

Designer Morten Voss
Producent Lightyears

Ø175mm
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42
Bord & Gulv

43

Bord & Gulv

Caravaggio
Med Caravaggio bord er Cecilie Manz’ karakteristiske pendel
kommet ned på bordet. Bordlampen komplimenterer den store
svævende pendel, når den beﬁnder sig i samme rum, og er samtidigt et formfuldendt design, der altid vil kunne stå alene. Bordlampen er udført i metal og afsluttet med lak. Den karakteristiske
skærm er lakeret i højglans, mens fod og stander er lakeret med
mat lak. Skjult af skærmen er der endvidere monteret et ﬂexrør
på standeren, som gør det muligt at vippe skærmen, og dermed
lyskeglen, op til 40 grader. Denne funktion gør lamperne til mere
ﬂeksible og funktionelle lyskilder og giver samtidigt mulighed for
et spændende asymmetrisk look, når skærmen vippes.

Ø180 mm

517 mm

Ø180 mm

Designer Cecilie Manz
Producent Lightyears
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45

370 mm
450 mm

Tolomeo Micro LED
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Designer Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina
Producent Artemide

545 mm

En af de mest anerkendte lamper igennem de sidste 25 år. Et sandt lampeikon. Lampen er ﬂeksibel i alle led og
retninger og bibeholder formen igennem
et unikt wire-system. Lampen monteres
ved hjælp af enten bordklemme, bordgennemføring eller vægbeslag.

680 mm

Tolomeo Mini LED

645 mm

Bord & Gulv

Tolomeo LED

780 mm

Tolomeo LED
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48
Bord & Gulv

49

Bord & Gulv

Caravaggio
Med Caravaggio Gulv er Cecilie Manz’ karakteristiske
pendel kommet ned på gulvet. Gulvlampen komplimenterer den store svævende pendel, når den beﬁnder sig i samme rum, og er samtidigt et formfuldendt
design, der altid vil kunne stå alene. Gulvlampen er
udført i metal og afsluttet med lak. Den karakteristiske skærm er lakeret i højglans, mens fod og stander
er lakeret med mat lak. Skjult af skærmen er der endvidere monteret et ﬂexrør på standeren, som gør det
muligt at vippe skærmen, og dermed lyskeglen, op
til 40 grader. Denne funktion gør lamperne til mere
ﬂeksible og funktionelle lyskilder og giver samtidigt
mulighed for et spændende asymmetrisk look, når
skærmen vippes.

Ø400 mm

1.515 mm

517 mm

Ø330 mm
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Designer Cecilie Manz
Producent Lightyears

51

Bord & Gulv

Atomheart
Atomheart er skabt med inspiration fra designuniverset sci-ﬁ, hvor alt er muligt og intet utænkeligt. Som
sådan er sci-ﬁ og Atomheart en hyldest til fantasien
som et af menneskets mest essentielle egenskaber.
Lampen selv er en fantasi over den klassiske fremstilling af atomet, hvor partiklernes baner aftegner koncentriske linjer rundt om kernen og til sammen skitserer et dynamisk kugleformet legeme. Gulvlampen
er lavet af mundblæst syrematteret opalglas i tre lag
og en hvid højglans lakeret overﬂade på gulvlampens
fod og base, hvilket her giver et spændende modspil
til skærmens matte glas. Når lampen er tændt, danner skærmens udformning kontraster, der forstærker
oplevelsen af glassets form, hvor ikke to vinkler er
ens, men forandres hele vejen rundt. Således fremstår lampen som en kompleks og karakterfuld lyskilde
med sit helt eget liv.

Ø400 mm

1.350 mm

Ø330 mm
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Designer Morten Voss
Producent Lightyears
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54
Bord & Gulv

Designer Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina
Producent Artemide

Tolomeo

3.270 mm

220 - 250 - 290 mm

En af de mest anerkendte lamper igennem de sidste 25 år. Et sandt
lampeikon. Lampen er ﬂeksibel i alle led og retninger og bibeholder
formen igennem et unikt wire-system. Lampen er udstyret med
gulv-lysdæmper. Monteres med Tolomeo Mega Gulvfod Sort og
Tolomeo Mega Skærm Sort.

Ø330 mm

1.480 mm

2.380 mm

Ø320 - 360 - 420 mm

1.030 - 1.070 - 1.130 mm

1.860 - 1.900 - 1.960 mm

55

Bord & Gulv

Costanza
Costanza gulvlampe har med dens unike
justerbare stel en ﬂeksibel funktion.
Dens skærm spreder et varmt og yderst
behageligt lys, og dens design gør den
meget anvendlig.

1.200 - 1.600 mm

280 mm

400 mm

180 mm
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Designer Paolo Rizzatto
Producent Luceplan

57

Bord & Gulv

Lady Costanza
Lady Costanza gulvlampe har med dens unike justerbare stel en ﬂeksibel funktion. Dens skærm spreder
et varmt og yderst behageligt lys, og dens design gør
den meget anvendelig.

Designer Paolo Rizzatto
Producent Luceplan

360 mm
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2.170 - 2.500 mm

500 mm

1.260 - 1.590 mm

350 mm

2.030 mm
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Bord & Gulv

Miranda
En klassisk pendel som har mange anvendelsesmuligheder. Er i familie med
den mindre Mirandolina.
Det kraftige mundblæste glas giver Miranda en helt særlig høj kvalitet.

350 mm

1.400 - 1.820 mm

337 mm

Designer Paolo Rizzatto
Producent Luceplan

250 mm

60

61

Bord & Gulv

Aqua Cil

Ø320 mm

180 mm

62

440 mm

180 mm

Ross Lovegrove er en visionær designer. Inspireret
af logik og naturens skønhed har hans design en
treenighed mellem teknologi, materialevidenskab
og intelligent organisk form. Der er altid indlejret
en dybt menneskelig og ressourcestærkt tilgang i
hans design.
Aqua Cil er en karakterfuld bordlampe, der spejler
sine omgivelser i materialet og dermed virker let og
usynlig i rummet.

Designer Ros Lovegrove
Producent Artemide

63

64
Væg

Lightdisc

67 mm

320 mm

55 mm

Designer Media
Producent Luceplan

400 mm

En lysende skive bestående af to polycarbonat skaller, designet til T5 cirkulær lysrør.
Lampen er så tynd, at den fusionerer med loftet eller væggen.
Kan anvendes steder, hvor man har behov for meget
lys fra en enkelt lampe.

65

Væg

Ecran
Denne væglampe med oplys frembringer et blødt
og rent lys. Den støbte krop af aluminium er skjult
af en næsten elliptisk-formet glasskærm, hvilket
skaber en usædvanlig ﬂydende virkning. Lyser med
indirekte oplys gennem åbningen på basen og direkte
via det opale glas.

280 mm

150 mm

290 mm

66

Designer Inga Sempé
Producent Luceplan

67

Væg

Tolomeo faretto
Elegant væglampe bygget over den anerkendte bordlampe Tolomeo. Lampen er forsynet med vægholder i
poleret aluminium og skærm i anodiseret aluminium.

$

Designer Michelle De Lucchi, Giancarlo Fassina
Producent Artemide

68

230 mm

280 mm

200 mm

210 mm

69

Teknisk information

Caravaggio Black
Model

Maks. lyskilde
L mm/Ø mm

Overﬂade

Vægt

Sokkel/Lyskilde

LM nr.

EAN nr.

P0

70/40

Sort højglans lak

0,4 kg

G9 33W GU9 7W

7841104498

5702370065089

P1

115/60

Sort højglans lak

0,6 kg

E27 maks. 42W

7841104508

5702370067083

P2

217/100

Sort højglans lak

1 kg

E27 maks. 100W

7841104511

5702370068080

P3

319/100

Sort højglans lak

2,2 kg

E27 maks. 100W

7841104524

5702370094089

P4

390/100

Sort højglans lak

3,4 kg

E27 maks. 150W

7841104537

5702370086084

P4

390/100

Sort højglans lak

4,2 kg

GX24q-4 2x42W dæmpbar
1–10V

7841104540

5702370090081

Klasse: IP20/KL II.
Materiale: skærm i optrukket stål. Ophæng: bøjet rundstål og messing behandlet med mat krom.
Montering: ledning i rød tekstil 2x0,75 mm2. Baldakin: hvid. Ledningslængde: 3 m/P4 6m/P4 2x42W 6m 5x0,75 mm².

Caravaggio White
Model

Maks. lyskilde
L mm/Ø mm

Overﬂade

Vægt

Sokkel/Lyskilde

LM nr.

EAN nr.

P0

70/40

Hvid højglans lak

0,4 kg

G9 33W GU9 7W

7841104430

5702370066055

P1

115/60

Hvid højglans lak

0,6 kg

E27 maks. 42W

7841104443

5702370069056

P2

217/100

Hvid højglans lak

1 kg

E27 maks. 100W

7841104456

5702370070052

P3

319/100

Hvid højglans lak

2,2 kg

E27 maks. 100W

7841104469

5702370095055

P4

390/100

Hvid højglans lak

3,4 kg

E27 maks. 150W

7841104472

5702370087050

P4

390/100

Hvid højglans lak

4,2 kg

GX24q-4 2x42W HFD
1–10V

7841104485

5702370091057

Klasse: IP20/KL II.
Materiale: skærm i optrukket stål. Ophæng: bøjet rundstål og messing behandlet med mat krom.
Montering: ledning i grå tekstil 2x0,75 mm2. Baldakin: hvid. Ledningslængde: 3 m/P4 6m/P4 2x42W 6m 5x0,75 mm².

70

Caravaggio Opal
Model

Maks. lyskilde
L mm/Ø mm

Overﬂade

Vægt

Sokkel/Lyskilde

LM nr.

EAN nr.

P0

70/40

Opal glas

0,4 kg

G9 33W GU9 7W

7841104553

5702371830051

P1

115/60

Opal glas

0,9 kg

E27 maks. 42W

7841104566

5702371831058

P2

217/100

Opal glas

2,0 kg

E27 maks. 100W

7841104579

5702371832055

P3

319/100

Opal glas

4,7 kg

E27 maks. 100W

7841104582

5702371833052

Klasse: IP20/KL II.
Materiale: skærmi optrukket stål. Ophæng: bøjet rundstål og messing behandlet med mat krom.
Montering: ledning i sølvtekstil 2x0,75 mm2. Baldakin: hvid. Ledningslængde: 3.000 mm. P2 + P3 ophæng med justerbar wire.

Juicy
Model

Maks. lyskilde
L mm/Ø mm

Overﬂade

Vægt

Sokkel/Lyskilde

LM nr.

EAN nr.

White

156/100

Hvid højglans lak

2,1 kg

E27 maks. 30W

7841104595

5702370835057

Black

156 /100

Sort højglans lak

2,1 kg

E27 maks. 30W

7841104605

5702370836085

Klasse: IP20/KL II.
Materiale: optrukket aluminium, formstøbt zink annodisering, polycarbonat honeycomb diffuser .
Montering: black: sort ledning 2 x 0,75 mm² ledningslængde 3 m. Baldakin sort. White: hvid ledning. Baldakin hvid.

Atomheart
Model

Maks. lyskilde
L mm/Ø mm

Overﬂade

Vægt

Sokkel/Lyskilde

LM nr.

EAN nr.

P1

120/46

Mat opalglas

2,3 kg

E14 maks. 40W

7841104375

5702370820053

P2

200/60

Mat opalglas

6,0 kg

E27 maks. 100W

7841104388

5702370821050

Klasse: IP20/KL II.
Materiale: skærm i mundblæst syremateret opalglas i tre lag. Ophæng: metal i hvid højglans lakering.
Montering: leding i hvid tekstil 2x0,75 mm² og wire ledningslængde 3 m. Baldakin hvid.
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Calabash
Model

Maks. lyskilde
L mm/Ø mm

Overﬂade

Vægt

Sokkel/Lyskilde

LM nr.

EAN nr.

P1 Silver

110/90

Blank krom, sølv

0,6 kg

E27 maks. 25W

7841104414

5702370171728

P2 Silver

167/130

Blank krom, sølv

0,8 kg

E27 maks. 40W

7841104427

5702370181727

P3 Silver

280/160

Blank krom, sølv

1,4 kg

E27 maks. 100W

7841104838

5702370191726

P1 Gold

110/90

Blank krom, guld

0,6 kg

E27 maks. 25W

7841104809

5702370172749

P2 Gold

167/130

Blank krom, guld

0,8 kg

E27 maks. 40W

7841104812

5702370182748

P3 Gold

280/160

Blank krom, guld

1,4 kg

E27 maks. 100W

7841104825

5702370192747

Klasse: IP20/KL II
Materiale: aluminium lakeret med kromlak.
Montering: kabel i sort tekstil 2x0,75 mm². Ledningslængde 3 m.

Brancusi
Model

Maks. lyskilde
L mm/Ø mm

Overﬂade

Vægt

Sokkel/Lyskilde

LM nr.

EAN nr.

E27

170/80

Hvid polycarbonat

5,7 kg

E27 maks. 200W

7841104391

5702370800055

G12

170/19

Hvid polycarbonat/
hærdet glas

5,6 kg

G12 70 W HCI-T

7841104401

5702370801052

Klasse: IP20/KL II
Materiale: skærm i hvid polycarbonat. Reﬂektor: aluminium. Bundplade: plexiglas
Montering: ledning i hvid plast (E27 2x2,075 mm²) ( G12 3x0,75 mm). Baldakin hvid med 6 m ledning og wire.

Aqua Cil
Model

Maks. lyskilde
L mm/Ø mm

Overﬂade

Vægt

Sokkel/Lyskilde

LM nr.

EAN nr.

Krom

105/55

Aluminium kromspejl

0,6 kg

E27 150W ECO

7841104650

5707157528184

Klasse: IP20/KL I
Materiale: skærm i trykstøbt aluminium med krom spejleffekt.
Montering: baldakinophæng med transparent plastledning 2x0,75 mm² og wire. Maks. nedhængning 150 cm.
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Pirce
Model

Maks. lyskilde
L mm/Ø mm

Overﬂade

Vægt

Sokkel/Lyskilde

LM nr.

EAN nr.

70W

81/15

Lakeret aluminium

8,4 kg

G8,5 70W metal halogen

7841104692

5707157528221

Klasse: IP20/KL I
Materiale: hvidlakeret aluminium.
Montering: baldakinophæng med transparent plastledning 2x0,75 mm² og wire. Maks. nedhængning 200 cm.

Logico
Model

Maks. lyskilde
L mm/Ø mm

Overﬂade

Vægt

Sokkel/Lyskilde

LM nr.

EAN nr.

Singola

105/32

Lakeret alu, poleret
glas

8,9 kg

E27 1x150W ECO

7841104618

5707157528146

3 in linea

105/32

Lakeret alu, poleret
glas

9,9 kg

3 x E27 1x150W ECO

7841104621

5707157528153

3 x 120°

105/32

Lakeret alu, poleret
glas

10 kg

4 x E27 1x150W ECO

7841104634

5707157528160

Klasse: IP20/KL I
Materiale: lakeret metal og mundblæst glas.
Montering: baldakinophæng med transparent plastlednining 2x0,75 mm² og wire. Maks. nedhængning 200 cm.

LED Net
Model

Maks. lyskilde
L mm/Ø mm

Overﬂade

Vægt

Sokkel/Lyskilde

LM nr.

EAN nr.

Cirkel

LED

Hvidmalet aluminium

8 kg

LED integreret

7841104731

5707157528269

Line

LED

Hvidmalet aluminium

9 kg

LED integreret

7841104744

5707157528276

Klasse: IP20/KL I.
Materiale: hvidmalet aluminium med linser i klar akryl.
Montering: baldakinophæng med transparent plastlednining 2x0,75 mm² og wire. Min./maks. nedhængning 50/200 cm.
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r
er

Hope pendel
Model

Maks. lyskilde
L mm/Ø mm

Overﬂade

Vægt

Sokkel/Lyskilde

LM nr.

EAN nr.

61 cm

95/166

Rusfrit stål, polycarbonat

3,5 kg

E27/105W HSGSA/23W
FBT

7841104841

5707157539647

72 cm

95/166

Rusfrit stål, polycarbonat

4,5 kg

E27/105W HSGSA/23W
FBT

7841104854

5707157539654

110 cm

95/166

Rusfrit stål, polycarbonat

13,5 kg

3xE27/105W HSGSA/23W
FBT

7841104867

5707157539661

Klasse: IP20/KL II ( 110 cm KL I ).
Materiale: struktur i poleret rustfri stål og polycarbonat arme, polycarbonat prismatiske linser.
Montering: loftophæng med enkelt wire maks. 270 cm og transparent ledning 2x 0,75 mm² m. baldakin, 110 cm 3 wire maks. 410 cm. Nedhængt.

Archetype
Model

Maks. lyskilde
L mm/Ø mm

Overﬂade

Vægt

Sokkel/Lyskilde

LM nr.

EAN nr.

Hvid skærm

Indbygget LED med
E27 gevind

Lakeret aluminium,
polycarbonat silketryk

1 kg

LED 12W 2700K

7841104870

5707157539678

Sort skærm

Indbygget LED med
E27 gevind

Lakeret aluminium,
polycarbonat silketryk

1 kg

LED 12W 2700K

7841104883

5707157539685

Rød skærm

Indbygget LED med
E27 gevind

Lakeret aluminium,
polycarbonat silketryk

1 kg

LED 12W 2700K

7841104896

5707157539692

Kit Hvid

—

—

0,3 kg

Ophæng, ledning med E27
fatning

7841104906

5707157539708

Kit Sort

—

—

0,3 kg

Ophæng, ledning med E27
fatning

7841104919

5707157539715

Kit Rød

—

—

0,3 kg

Ophæng, ledning med E27
fatning

7841104922

5707157539722

Klasse: IP20/KL I.
Materiale: aluminium lakeret krop, polycarbonat silketryk skygge.
Montering: kit med loftroset farvet ledning 2x0,75 mm² og fatning E27.
Komplet lampe = skærm + ophæng.
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Mirandolina
Model

Maks. lyskilde
L mm/Ø mm

Overﬂade

Vægt

Sokkel/Lyskilde

LM nr.

EAN nr.

D60 pi.s Ø21

80/45

Aluminium/opalglas

1,4 kg

E14/maks. 60W HSGSA

7841104964

5707157539760

7841104951

5707157539753

Ophæng

—

Aluminium

—

—

Klasse: IP20/KL II.
Materiale: aluminiumkrop, mundblæst opalglas.
Montering: loftophæng med wire nedhængt 50/200 cm. Loftroset og transparent ledning 2x 0,75 mm².
Komplet lampe = skærm + ophæng.

Miranda
Model

Maks. lyskilde
L mm/Ø mm

Overﬂade

Vægt

Sokkel/Lyskilde

LM nr.

EAN nr.

D60 s Ø35

120/55

Aluminium/opalglas

2,9 kg

E27 maks.
250W/105/140W HSGSA

7841104948

5707157539746

7841104935

5707157539739

Ophæng

—

—

—

—

Klasse: IP20/KL II.
Materiale: aluminiumkrop, mundblæst opalglas.
Montering: loftophæng med wire nedhængt 50/200 cm. Loftroset og transparent ledning 2x 0,75 mm².
Komplet lampe = skærm + ophæng.

Costanza
Model

Maks. lyskilde
L mm/Ø mm

Hvid Ø40

120/55

Ophæng/
hejs

—

Overﬂade

Vægt

Sokkel/Lyskilde

LM nr.

EAN nr.

Aluminiumstel polycarbonat skæm

1,0 kg

E27 maks.
150W/105/140W HSGSA/
20/23W FB

7841104980

5707157539784

7841104977

5707157539777

Kontravægt stål i
mat krom

—

—

Klasse: IP20/KL II.
Materiale: aluminiumkrop, polycarbonat silketryk skygge, stål kontravægt.
Montering: baldakinophæng med hejs nedhægt 100-250 cm. Transparent ledning 2x0,75 mm².
Komplet lampe = skærm + ophæng.
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Costanzina
Model

Maks. lyskilde
L mm/Ø mm

Hvid Ø26

110/45

Ophæng/
hejs

—

Overﬂade

Vægt

Sokkel/Lyskilde

LM nr.

EAN nr.

Aluminiums stel polycarbonat skæm

0,4 kg

E14 maks.
60W/42WHSGSA/12W FB

7841105031

5707157539777

7841105028

5707157539838

Zamak kontravægt
i hvid

—

—

Klasse: IP20/KL II.
Materiale: aluminiumkrop, polycarbonat silketryk skygge, zamak kontravægt.
Montering: baldakinophæng med hejs nedhægt 100 -250 cm. Transparent ledning 2x0,75 mm².
Komplet lampe = skærm + ophæng.

Glassglass
Model

Maks. lyskilde
L mm/Ø mm

Overﬂade

Vægt

Sokkel/Lyskilde

LM nr.

EAN nr.

D31P2 H33
Ø39

120/55

Opal glas

3,0 kg

E27 maks. 250W/105/140
HSGSA/23W FBT/ 205W
HSGST

7841105057

5707157539852

D31P5 H43
Ø40

120/55

Opal glas

4,0 kg

E27 maks. 250W/105/140
HSGSA/23W FBT/ 205W
HSGST

7841105060

5707157539869

D31P9 H30,6
Ø22,5

120/55

Opal glas

2,5 kg

E27 maks. 250W/105/140
HSGSA/23W FBT/ 205W
HSGST

7841105073

5707157539876

Aluminium

1,2 kg

7841105028

5707157539845

D31P ophæng

—

—

Klasse: IP20/KL I.
Materiale: opal glasskærm ophæng i trykstøbt aluminium.
Montering: loftophæng i aluminium med ledning 2x0,75 mm² indesluttet i stålkappe.
Komplet lampe = skærm + ophæng.

Atomheart bord
Model

Maks. lyskilde
L mm/Ø mm

Bord

120/46

Overﬂade

Vægt

Sokkel/Lyskilde

LM nr.

EAN nr.

Mat opalglas, hvid
højglans

4,8 kg

E14/maks. 40W

7844100240

5702370825058

Klasse: IP20/KL II.
Materiale: skærm i mundblæst syremateret opalglas i tre lag. Base i hvid højglans lakeret stål.
Montering: ledning i hvid plast 2x075 mm² med stikprop og afbryder på ledning, længde 2.600 mm.
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Atomheart gulv
Model

Maks. lyskilde
L mm/Ø mm

Gulv

200/60

Overﬂade

Vægt

Sokkel/Lyskilde

LM nr.

EAN nr.

Mat opalglas, hvid
højglans

15 kg

E27/maks. 100W

7844200137

5702370826055

Klasse: IP20/KL II.
Materiale: skærm i mundblæst syremateret opalglas i tre lag. Base i hvid højglans lakeret stål.
Montering: ledning i hvid plast 2x0,75 mm² med stikprop og afbryder på ledning, længde 1.700 mm.

Caravaggio bord
Model

Maks. lyskilde
L mm/Ø mm

Overﬂade

Vægt

Sokkel/Lyskilde

LM nr.

EAN nr.

Black

113/61

Sort højglans/mat
lak

3,2 kg

E27/maks. 42W

7844200137

5702370810085

White

113/61

Hvid højglans/
mat lak

3,2 kg

E27/maks. 42W

7844100253

5702370813055

Klasse: IP20/KL II.
Materiale: skærm i optrukket aluminium stander/base i stål.
Montering: ledning i sort tekstil 2 x 0,75 mm² med stikprop 2.500 mm, afbryder: tekstilsnor ved skærm.

Caravaggio gulv
Model

Maks. lyskilde
L mm/Ø mm

Overﬂade

Vægt

Sokkel/Lyskilde

LM nr.

EAN nr.

Black

225/80

Sort højglans/mat
lak

10 kg

E27/maks. 150W

7844200153

5702370812089

White

225/80

Hvid højglans/
mat lak

10 kg

E27/maks. 150W

7844200140

5702370815059

Klasse: IP20/KL II.
Materiale: skærm i optrukket aluminium stander/base i stål.
Montering: ledning i sort tekstil 2 x 0,75 mm² med stikprop 1.750 mm. Afbryder: tekstilsnor ved skærm.
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Costanza gulv
Model

Maks. lyskilde
L mm/Ø mm

1D13NT
H120/160/
Ø40

Overﬂade

Vægt

Stel i alu/skærm
hvid

120/55

—

Sokkel/Lyskilde

LM nr.

EAN nr.

E27/maks. 150W

7844200344

5707157539906

Klasse: IP20/KL II.
Materiale: aluminiumstel, polycarbonat skærm.
Montering: sort plastledning 2 x 0,75 mm² med stikprop 2.000 mm. Touch lysdæmpning på metalpind ved fatning.

Lady Costanza
Model
Gulv stel
H217/250

Maks. lyskilde
L mm/Ø mm

Overﬂade

105/55

Alu struktur

—

Hvid polycarbonat

—

Skærm Ø50

—

Vægt

Sokkel/Lyskilde

LM nr.

EAN nr.

E27/maks. 150

7844200357

5707157539913

7841105002

5707157539807

—

Klasse: IP20/KL II.
Materiale: aluminiumstel, polycarbonat skærm.
Montering: sort plastledning 2 x 0,75 mm² med stikprop 2.000 mm. Touch lysdæmpning på metalpind ved fatning.

Aqua Cil bord
Model
Bord stel
H44
Skærm H18/
Ø32

Maks. lyskilde
L mm/Ø mm

Overﬂade

255/80

Blank aluminium
Krom aluminium

—

Vægt

Klasse: IP20/KL II.
Materiale: stel i trykstøbt aluminium, skærm i krom og aluminium.
Montering: sort plastledning 2 x 0,75 mm² med stikprop 2.000 mm.
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Sokkel/Lyskilde

LM nr.

EAN nr.

—

E27/150W ECO

7844100457

5707157528504

—

—

7844100460

5707157528511

Miranda gulv
Model
Gulv stel
H140/182
Skærm Ø35

Maks. lyskilde
L mm/Ø mm

Overﬂade

105/55

Aluminium

—

Hvid opal

—

—

Vægt

Sokkel/Lyskilde

LM nr.

EAN nr.

E27/maks. 250W

7844200386

5707157539944

7844200399

5707157539951

—

Klasse: IP20/KL II.
Materiale: poleret aluminium, skærm i opalglas.
Montering: på bordfod/gulvfod trykafbryder på stel dæmp. 2 m transparent ledning 2 x 0,75 mm² og stikprop.
Komplet lampe = skærm + stel.

Tolomeo bord
Model

Maks. lyskilde
L mm/Ø mm

Overﬂade

Micro LED
med fod

8W LED m. dæmp.

Aluminium

Mini LED

11W LED m. dæmp.

Sokkel/Lyskilde

LM nr.

EAN nr.

—

Integreret

7844100402

5707157528443

Aluminium

—

Integreret

7844100321

5707157528368

—

Aluminium

—

7844100350

5707157528399

LED

12,5W LED m. dæmp.

Aluminium

—

7844100279

5707157528313

Fod

—

Aluminium

—

7844100305

5707157528344

Fod mini

Vægt

—
Integreret
—

Klasse: IP20/KL II.
Materiale: poleret aluminium, skærm i mat anodiseret aluminium.
Montering: på bordfod, vægholder, bordklemme, trykafbryder på skærm med dæmp. 2 m sort ledning 2 x 0,75 mm².
Komplet lampe = skærm + fod.

79

Teknisk information

Tolomeo gulv
Model
Tolomeo
Mega terra

Maks. lyskilde
L mm/Ø mm

Overﬂade

Vægt

120/55

Alu/sort

—

Sokkel/Lyskilde

LM nr.

EAN nr.

E27/maks. 150W ECO

7844200234

5707157528610

Gulv fod

—

Struktur sort

—

—

7844200247

5707157528627

Skærm Ø
32 cm

—

Sort

—

—

7844200315

5707157528696

Skærm Ø
36 cm

—

Sort

—

—

7844200328

5707157528702

Skærm Ø
42 cm

—

Sort

—

—

7844200331

5707157528719

Klasse: IP20/KL II.
Materiale: poleret aluminium, skærm i mat anodiseret aluminium.
Montering: på fod, 2 m sort ledning 2 x 0,75 mm² afbryder på ledning med dæmper.
Komplet lampe = skærm + fod.

Lightdics
Model

Maks. lyskilde
L mm/Ø mm

Overﬂade

Vægt

Sokkel/Lyskilde

LM nr.

EAN nr.

Ø32

22W T5 cirkulær

Metaliseret kant/
poleret opal front

1,3 kg

2GX13/22WFSC T5

7843150589

5707157539883

Ø40

55W T5 cirkulær

Metaliseret kant/
poleret opal front

2,0 kg

2GX13/ 55W FSC T5

7843150592

5707157539890

Sokkel/Lyskilde

LM nr.

EAN nr.

Klasse: IP65 KL II.
Materiale: polycarbonatmed metaliseret kant og poleret opal front.
Montering: på loft eller væg med tilslutning i klemrække. (Nedhængnings-kit kan tilkøbes IP20).

Ecran
Model

Maks. lyskilde
L mm/Ø mm

Overﬂade

Vægt

D67

Incl. halogen lyskilde

Hvid aluminium/
opal glas

—

R7S/160W HDG

7843150563

5707157539968

D67

Incl. halogen lyskilde

Poleret aluminium/
opal glas

—

R7S/160W HDG

7843150576

5707157539975

Klasse: IP 20 KL I.
Materiale: hvidmalet eller poleret aluminiumkrop og opaliseret glas.
Montering: på væg, tilslutning til fast installation via stikforbindelse med jord.
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Tolomeo væg
Model

Maks. lyskilde
L mm/Ø mm

Overﬂade

Faretto

LED 10W

Blank aluminium/
anodiseret aluminium

Micro faretto

LED 8W

Blank aluminium/
anodiseret aluminium

Vægt

Sokkel/Lyskilde

LM nr.

EAN nr.

—

LED integreret

7843151148

5707157542104

—

LED integreret

7843151151

5707157542111

Klasse: IP20 KL I.
Materiale: vægholder i poleret aluminium skærm i anodiseret aluminium.
Montering: på væg.
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Pendler
LM nr. 5701101216

84

LEMVIGH-MÜLLER A /S

STATIONSALLÉEN 40

2730 HERLE V

TLF.: 3314 1414

W W W.LEMU.DK

