Nu tager en ny designlampe de danske traditioner for belysning af høj kvalitet et skridt videre

NY DANSK DESIGNLAMPE VISER DET BLØDE OG SKØNNE I LYSET
omme - på dansk Æblet er navnet på en ny pendel
i mundblæst, opalhvidt
glas, designet af Anne
Qvist. Formen på den nye
lampe kom naturligt under arbejdet, der
havde et klart formål: ”Æblet blev til ud
fra tanken om at overføre en levende,
organisk form til noget teknisk. At formidle det bløde og skønne i lyset via et
design, der også skulle kunne skaleres
op i størrelse”, fortæller designeren
Anne Qvist til Liebhaverboligen.
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Pomme – en kommende
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de forskellige størrelser samtidig med,
at der er mulighed for at få den i andre
farver end hvid.

Lampens form og det matte
opalglas betyder, at man,
selv ved valg af en kraftig

Danskerne værdsætter kvalitet

lyskilde, ikke blændes.

5 størrelser og valgfri lyskilde
Resultatet er, at Æblet nu fås i 5
forskellige størrelser, hvor diameteren
starter ved 120/123 mm og går op til
510/517 mm. Lampen, der produceres
og markedsføres af Arkilux i Køge, har
vundet stor popularitet og er allerede
indgået i flere projekter hos bl.a. Vestas,
Roskilde Universitets Center, Udleje
Kirke og Flensborg bibliotek. Den nye
designlampe er også solgt til private
hjem, som den er velegnet til i kraft af
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”Det enkle og æstetiske udtryk bygger
videre på den danske designtradition”,
siger Anne Qvist, der glæder sig over, at
vi her i landet har fået en god ”opdragelse” af Poul Henningsen, når det gælder
lamper: ”Mange har en mening om
kvalitet. Det er noget, vi interesserer os
for og værdsætter at have i vores hjem”.
Æblets alsidighed ses også af, at man
kan vælge lyskilden efter ønske – f.eks. i
forhold til de nye, skærpede energikrav,
der er indført i byggeriet. Eksempelvis
vil en LED-løsning sikre en betydelig
energibesparelse.

