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STRAP 16 | BORDLAMPE | BØRSTET STÅL
2020025001

Spænding (V): 230 Volt

IP-vurdering: IP20

Maksimal pæreeffekt (W): 25W

Klasse (klasse 1, klasse 2, klasse 

3): Klasse 2 (Dobbelt isoleret)

Pærefatning: G9

Placering af afbryder: På 

ledningen

Primært materiale: Glas

Sekundært materiale: Metal

Glasfarve: Opal hvid

Ledningens farve: Hvid

Ledningens længde (cm): 250

Ledningens overflademateriale: 

Tekstil

Kan ledningen udskiftes?: False

Farve: Børstet stål

Højde (cm): 43.7

Bredde (cm): 16.5

Rørdiameter (cm): 1.2

Skærmdiameter (cm): 16.5

Skærmhøjde (cm): 15.5

Udendørssokkel, mål (cm): 14

Længde (cm): 16.5

EAN-nummer: 5704924000386

Varenummer: 2020025001

Stk. pr. master-kasse: 3

Salgskasse, højde (cm): 26

Salgskasse, bredde (cm): 34

Salgskasse, dybde (cm): 23

Salgskasse, volumen (m³) : 

0.0203

Nettovægt af produkt (kg): 1.57

• Materialeblanding af opaliseret glas, læder og metal  • Nordisk stil  • Sort og naturfarvet 

læderrem medfølger   

• Materialeblanding – glas og læder  • Blødt og diffust lys 

Glas og læder går godt i spænd med den lette nordiske stil. Kombinationen af disse materialer gør samtidig, at lampen visuelt 

spiller sammen med en moderne indretning, hvor materialemiks er en af tidens største trends. Med Strap virker det indlysende – 

lige så indlysende som, at en læderrem har lagt navn til nordisk lampedesign. Den smalle og elegante læderrem giver Strap et 

både varmt og råt udtryk, der balancerer mellem det klassiske og det industrielle. Der medfølger to læderremme i henholdsvis 

brun og sort, så det er op til dig at give Strap det endelige look. Design by Bjørn + Balle. 

 

Med stellet fremstillet i børstet stål, kombinerer den smukke Strap bordlampe råt læder og børstet stål med feminint opalglas på 

flotteste vis. Gennem opalglasset spredes et fint blændfrit lys ud i rummet, hvilket gør bordlampen anvendelige alle steder, hvor 

du mangler lidt ekstra lys – eksempelvis i din vindueskarm, på kontoret eller på det lille bord ved siden af din yndlingsstol. 


