
Skrivbordsbelysning



En förmiddag i början av 1970-talet kommer ateljé Lyktans dåvarande VD Anders Pehr-

son till personalrummet och har något att delge alla närvarande. Han säger något i stil 

med Ja, då var det klart då. Klart var att det belysningsförslag som ateljé Lyktan lämnat 

till de kommande olympiska spelen i München hade antagits av en enig kommitté. Tre 

leverantörer hade blivit framgallrade av ett hundratal andra europeiska belysningsföretag 

som också visat sitt intresse av att leverera olympisk belysning. Men Ateljé Lyktan fick den 

överlägset största tårtbiten av dessa tre, vilket innebar i princip all inredningsbelysning till 

OS-byn; 16300 lampor.

Kärt barn fick många namn. Modell nr 781 även kallad Simris och Olympia, var en av 

dessa lampor vilka belyste rummen i München under de olympiska spelen. Inte bara där, 

utan i såväl det offentliga rummet som i privata hem kom 781:an att bli en populär ljus-

bringare på skrivbordet.

Historien har nästan fyrtio år på nacken, men den är en bekräftelse på att vi har en lång 

tradition bakom oss när det gäller bordsarmaturer. Mycket ström har strömmat genom 

kablar sen det begav sig och tekniken är förstås en helt annan. Idag har vi andra ljuskäl-

lor, högre ställda krav på energibesparande armaturer och en annan syn på ljuskomfort. 

Därför låter vi historien vara vår stadiga plattform, men ser framtiden som vårt arbetsfält. 

16300 lampor till OS i München
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Design Olle Lundberg

hawk
Hawk är ny kompakt skrivbordslampa bestyckad med den senaste energieffektiva LED-ljuskällan. 
Trots sin ringa storlek och eleganta form har Hawk ett mycket bra ljusutbyte och klarar med  
marginal belysningskravet 500 lux på arbetsytan. 
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HAWK fAKtA

Material 
Lamphus och arm i naturanodiserad 
aluminium. Övriga detaljer i lackerad 
aluminium. 

Montering 
Placeras med hjälp av klämfäste, 
bordsfot alt. bordsbussning.

Anslutning 
Anslutningsledning med stickpropp.

Ljusstyrning 
Strömbrytare på nedre arm.

Standardfärg 

!

Natur- 
anodiserad

Ljuskälla 
8W, 270 lm, High Power LED.
Färgtemperatur 3000K.
Ger 500 lux på arbetsytan.

Artikelnummer
201880 
Höjd 400 mm, längd 500 mm.

201882 
Bordsbussning (tillbehör). 
För montering genom bordsskiva.

201881 
Bordsfot Ø160 mm (tillbehör).
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Design Olle Lundberg

ibis
En flexibel och modern bordsarmatur i flera utföranden. Ibis är utrustad med 26W kompakt- 
lysrör och asymmetrisk ljusfördelning med bra avskärmning. Med en räckvidd på 950 mm når 
Ibis även de mest outforskade ytorna på skrivbordet.

FSQ-E
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IBIS fAKtA

Material 
Arm och armaturhus i aluminium.

Montering 
Placeras med hjälp av klämfäste alt. 
bordsfot.

Anslutning 
Anslutningsledning med jordad  
stickpropp.

Ljusstyrning 
Strömbrytare under armaturhus.

Standardfärger 

!

1)  Armaturhus och leder/fäste svart  
 gummilack.

Ljuskälla 
26W, 1800 lm, FSM-E kompaktlysrör.
Ljusfärg 830.
Ger 500 lux på arbetsytan.

Artikelnummer
1) 201890 
Höjd 450 mm, längd 670 mm.

2) 201891 
Höjd 450 mm, längd 670 mm.

3) 201892 
Höjd 450 mm, längd 670 mm.

4) 201893 
Höjd 450 mm, längd 670 mm.

201894  
Bordsfot, svart gummilack (tillbehör).

201895 
Bordsfot, vit gummilack (tillbehör).

2)  Armaturhus polerad aluminium  
 och leder/fäste svart gummilack.

3)  Armaturhus och leder/fäste vit  
 gummilack.

4)  Armaturhus polerad aluminium  
 och leder/fäste vit gummilack.
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Design Olle Lundberg

icon
Icon är en kompetent klassiker utrustad med mekanisk avskärmning mot  
elektromagnetiska fält. 18W kompaktlysrör och asymmetrisk ljusfördelning  
borgar för ett ljusutbyte av hög kvalitet. 

FSQ-E
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Icon fAKtA

Material 
Arm i aluminium och lamphus i  
lackerad polykarbonat.

Montering 
Placeras med hjälp av klämfäste alt. 
bordsfot.

Anslutning 
Skärmad anslutningsledning med 
jordad stickpropp.

Ljusstyrning 
Strömbrytare under armaturhus.

Standardfärg 

!

Grålackerad

Ljuskälla 
18W, 1200 lm, FSM-E kompaktlysrör.
Ljusfärg 830.
Ger 500 lux på arbetsytan.

Artikelnummer
62716 
Höjd 550 mm, längd 730 mm.

92620  
Bordsfot (tillbehör).
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Design Kristian Andréason/Kristin Leibel

kiwi
Vår senaste platsarmatur är en modern och dekorativ produkt som pryder sin plats på skriv- 
bordet. Kiwi är utrustad med senaste LED-teknik och dimbar med en diskret tryckknapp på 
fotens baksida. Svart eller vit gummilack resulterar i en ytfinish av högsta kvalitet.  
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KIWI fAKtA

Material 
Lamphus i aluminium.

Anslutning 
Anslutningsledning med stickpropp.

Ljusstyrning 
Dimbar av/på via tryckknapp på  
armaturfot.

Standardfärger 

!

Vit gummilack

Ljuskälla 
13W, 500 lm, High Power LED.
Färgtemperatur 3000K.
Ger 500 lux på arbetsytan.

Artikelnummer
201600 
Höjd 358 mm, längd 649 mm. 
Vit gummilack.

201601 
Höjd 358 mm, längd 649 mm. 
Svart gummilack.

Svart gummilack
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Design Henrik Schulz

tesla
Ny teknik och klassiskt formspråk gör att Tesla placerar sig som en av marknadens mest  
fascinerande och djärva innovationer inom platsbelysning. En modern energieffektiv plats- 
armatur med LED ljuskälla. Finns i två modeller, fast fot samt med ett unikt magnetfäste. 
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teSLA fAKtA

Material 
Stomme och drivdonsbox i aluminium. 
Detaljer i aluminium lackerade i soft-
lack med en sammetslen känsla.

Montering 
Placeras med hjälp av magnetsystem 
alt. bordsfot.

Anslutning 
Anslutningsledning med jordad stick-
propp.

Ljusstyrning 
Strömbrytare på armaturfotens  
ovansida.

Standardfärger 

!

Natur- 
anodiserad

Svart- 
anodiserad

Ljuskälla 
4,8W, 205 lm, High Power LED.
Färgtemperatur 3000K.
Ger 500 lux på arbetsytan.

Artikelnummer
Naturanodiserad
201080 
Magnetfäste, längd 430 mm.

201081
Magnetfäste, längd 500 mm.

201085  
Bordsfot, längd 500 mm.

201086 
Bordsfot, dubbel arm, längd 810 mm.

Svartanodiserad
201090  
Magnetfäste, längd 430 mm.

201091 
Magnetfäste, längd 500 mm.

201095
Bordsfot, längd 500 mm.

201096  
Bordsfot, dubbel arm, längd 810 mm.
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Design Bengt Källgren

time L
En mycket kompetent och flexibel armatur utrustad med multidon vilket ger möjlighet att 
skräddarsy ljusfördelningen efter önskemål. Time L passar utmärkt vid höga takhöjder eller  
i exempelvis k-märkta hus där takmontage ej är möjligt.
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tIMe L fAKtA

Material 
Armaturhus i aluminium. Stativ i stål. 
Pressgjutna gavlar.

Montering 
Placeras med hjälp av klämfäste.

Anslutning 
2 m sladd med stickpropp.

Standardfärger 

!

Silvergrå struktur

Ljusstyrning 
Alt. 1: Tryckknapp på översida för  
dimning av nedljus (endast nedljus).
Alt. 2: Tryckknapp på undersida för 
dimning av nedljus, konstant uppljus.
Alt. 3: Tryckknapp på undersida för 
dimning av nedljus samt tryckknapp  
för tänd/släck av uppljus.

Artikelnummer
Silvergrå struktur
201470 21/39W FDH (alt. 1) 
Längd 1066 mm, bredd 79 mm,  
höjd 1080 mm. 

201471 21/39W FDH (alt. 2) 
Längd 1066 mm, bredd 79 mm,  
höjd 1100 mm.

201478 21/39W FDH (alt. 3) 
Längd 1066 mm, bredd 79 mm,  
höjd 1100 mm.

Vit matt struktur
201472 21/39W FDH (alt. 1) 
Längd 1066 mm, bredd 79 mm,  
höjd 1080 mm. 

201473 21/39W FDH (alt. 2) 
Längd 1066 mm, bredd 79 mm,  
höjd 1100 mm.

201479 21/39W FDH (alt. 3) 
Längd 1066 mm, bredd 79 mm,  
höjd 1100 mm.

Bländskydd
201345 
Mikroprismatiskt akrylglas.  
Passar 21/39W. 

201337 
Mikrolamell. Passar 21/39W. 

Vit matt struktur
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Design Bengt Källgren

time T
En mycket kompetent och flexibel armatur utrustad med multidon vilket ger möjlighet att 
skräddarsy ljusfördelningen efter önskemål. Time T passar utmärkt vid höga takhöjder eller  
i exempelvis k-märkta hus där takmontage ej är möjligt.
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tIMe t fAKtA

Material 
Armaturhus i aluminium. Stativ i stål. 
Pressgjutna gavlar.

Montering 
Placeras med hjälp av klämfäste.

Anslutning 
2 m sladd med stickpropp.

Standardfärger 

!

Silvergrå struktur

Ljusstyrning 
Alt. 1: Tryckknapp på översida för  
dimning av nedljus (endast nedljus).
Alt. 2: Tryckknapp på undersida för 
dimning av nedljus samt tryckknapp  
för tänd/släck av uppljus.

Artikelnummer
Silvergrå struktur
201493 39W FDH (alt. 1) 
Längd 880 mm, bredd 79 mm,  
höjd 780 mm. 

201494 54W FDH (alt. 1) 
Längd 1180 mm, bredd 79 mm,  
höjd 780 mm.

201294 28/54W FDH (alt. 2) 
Längd 1250 mm, bredd 79 mm,  
höjd 780 mm.

Vit matt struktur
201289 39W FDH (alt. 1) 
Längd 880 mm, bredd 79 mm,  
höjd 780 mm. 

201293 54W FDH (alt. 1) 
Längd 1180 mm, bredd 79 mm,  
höjd 780 mm.

201299 28/54W FDH (alt. 2) 
Längd 1250 mm, bredd 79 mm,  
höjd 780 mm.

Bländskydd
201345 
Mikroprismatiskt akrylglas.  
Passar 21/39W. 

201346 
Mikroprismatiskt akrylglas.  
Passar 28/54W.

201337 
Mikrolamell. Passar 21/39W. 

207424 
Mikrolamell. Passar 28/54W.

Vit matt struktur
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-  Energieffektiv, 8W LED. 
- Lång livslängd.
-  Bordsfäste, bordsfot eller bordsbussning.
- Diskret armatur med utmärkt ljusutbyte.

hawk

-  Asymmetrisk ljusfördelning. 
- Belyser stor arbetsyta.
-  Räckvidd 950 mm.
- Bordsfäste eller bordsfot.
- Fyra olika utföranden.

ibis

- Asymmetrisk ljusfördelning.
-  Mekaniskt avskärmad mot elektro- 
 magnetiska fält.
- Bordsfäste eller bordsfot.

icon

sammanfattning



-  Energieffektiv, 13W LED.
-  Lång livslängd.
- Dimbar via tryckknapp på armaturen.
- Stilren armatur med högt designvärde.

kiwi

-  Energieffektiv, 5W LED.
-  Lång livslängd.
- Magnetfäste eller bordsfot.
- Tar liten plats på skrivbordet.

tesla

- Mycket tekniskt kompetent. 
-  Multidon, ger användaren möjlighet  
 att skäddarsy ljusfördelningen.
-  Belyser hela arbetsfältet.
- Ypperlig vid höga takhöjder eller där  
 takmontage ej är möjligt.

time



Head office
Fyrvaktaregatan 7
SE-296 81 Åhus, Sweden
Tel +46 (0)44-28 98 00  
Fax +46 (0)44-28 98 38 
info@atelje-lyktan.se

offices & showrooms
Stockholm
Smedjegatan 12
SE-131 54 Nacka
Tel +46 (0)8-666 20 00
Fax +46 (0)8-664 25 50

Göteborg, Studio L6
Lasarettsgatan 6
SE-411 19 Göteborg
Tel +46 (0)31-774 20 80 
Fax +46 (0)31-774 22 80

Malmö
Slussgatan 10
SE-211 30 Malmö
Tel +46 (0)40-23 64 61
Fax +46 (0)40-23 64 77

Norrbotten
Pontonjärvägen 10
SE-961 43 Boden
Tel +46 (0)73-508 41 20
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