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1. Koppar, findes i fire farver. Højde 20 cm. Giver blød stemningsbelysning. Kr. 119,-. Ikea.
2. Bordlampe i sort metal. Dimensioner: Bredde 19 cm. Kr. 349,-. Ilva.
3. L
 oftlampe fra Lampgras, kr. 3.750,- findes i helt sort eller sort med rød skærm.
Roomstore.
4. Spacewalker Junior koster kr. 1.495,-. Roomstore.
5. Plakat eller lampe? Flat Life plakaten ligner ved første øjekast bare en plakat, men
er faktisk en fuld funktionsdygtig lampe, der kaster lys fra sig. Sejt! Hæng det på væggen
ved skrivebordet eller ved lænestolen, og forvent reaktion fra dine gæster.
Designer: Finn Magee. Dimensioner: H 60 x B 42 x D 0,6 cm. Kr. 1.199,-. Super Studio Cph.
6. Giant 1227, kr. 23.996,- fra Moooi. Møller & Rothe.
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Lampefeber
5

Lys har enorm betydning for stilen og stemmingen i en bolig.
Ofte er det det, der volder mange af os problemer. Det er som
regel nedprioriteret, fordi mange har svært ved at finde det
rigtige. Her har jeg håndplukket lidt nyt og nogle af mine favoritter – men især har jeg fokuseret på nogle af de modeller
hvor man får en anderledes belysning …
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Marina R. Lykkesteen
Marina R. Lykkesteen er selvstændig indret
ningsarkitekt.
Hun driver www.indret.nu der rådgiver indenfor rum, farver
og belysning til erhverv og private. Hun laver stylist opgaver
for diverse boligmagasiner, underviser og afholder foredrag.
Hun skriver fast for FEIN om stil, tendenser, gode råd og om
alt det andet, der rør sig indenfor boligindretning.
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1. Aerodrome. Kr. 3.190,-. Northern Lighting.
2. Wauw. De små lamper er ca. 19 cm høje og Ø: 14 cm. Prisen
er kr. 1.500,- stk. De store er 26 cm høje og har Ø: 16 cm. Her er
prisen kr. 2.000,-. Lamperne er højt brændte porcelænslamper,
lavet i hånden med hånddrejede mønstre så lamperne er unikke
og ingen er helt ens. De findes i 2 størrelser og har stofledning,
der føres i 14 forskellige farver. Super Studio Cph.
3. Encapsulite. Fra kr. 1.275,-. Møller & Rothe.
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Annonce

1. Dear Ingo fra Angelpoise til ca. kr. 18.750,-. Møller & Rothe.
2. Diesel. Grafisk lækkerbisken, med hængende lyn og wet-paint
effect. Graf er eksponent for den nye Diesel stil, hvor livsstil,
mode og indretning smelter sammen i et lækkert personligt udtryk.
Sammen med gulvlampen, SKAL den ses og røres i butikken!
Mål: H 55 x B 34 cm. Kr. 2.543,-. Casanova.
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3. K
 lud eller lampe? Delight fra Ingo Maurer er en lidt udefinerbar lampe, der består af et stykke stof, der transporterer lyset på
smukkeste vis. Delight kan enten hænges op på væggen, eller
rulles sammen og lægges på bordet eller gulvet som en lysende
installation. En enkel konstruktion med en stor effekt! Designer:
Frans van Nieuwenborg, Martjin Wegman. Kr. ? Super Studio Cph.
4. Acorn, prissættes først til januar. Northern Lighting.
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