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STRAP 16 | BORDLAMPE | BØRSTET STÅL
2020025001

Spenning (V): 230 Volt

IP-grad: IP20

Maksimal lysstyrke (W): 25W

Klasse (Klasse 1, Klasse 2, 

Klasse 3): Klasse 2 (Dobbelt 

isolert)

Pæresokkel: G9

Bryter plassering: På ledning

Primært materiale: Glas

Sekundært materiale: Metal

Farge på glasset: Vit

Kabelfarge: Hvit

Kabellengde (cm): 250

Kabelens overflatemateriale: 

Tekstil

Kan kabelen byttes ut?: False

Farge: Børstet stål

Høyde (cm): 43.7

Bredde (cm): 16.5

Rørdiameter (cm): 1.2

Skjermdiameter (cm): 16.5

Skjermhøyde (cm): 15.5

Utvendig grunndimensjon (cm): 14

Lengde (cm): 16.5

EAN: 5704924000386

Artikkelnummer: 2020025001

Stk. per master box: 3

Høyde på salgseske (cm): 26

Bredde på salgseske (cm): 34

Dybde på salgseske (cm): 23

Volum i salgseske m³ : 0.0203

Produktets nettovekt (kg): 1.57

• Materialmiks av opalisert glass, skinn og metall  • Nordisk stil  • Inkl. svart og nøytralt farget 

skinnrem   

• Materialblanding – glass og skinn  • Mykt og diffust lys 

Glass og lær passer godt med den lette nordiske stilen. Kombinasjonen av disse materialene gjør samtidig at lampen visuelt 

spiller sammen med en moderne innredning, der miks av materialer er en av de største trendene i tiden. Med Strap virker det 

innlysende – like innlysende som at en lærrem har gitt navn til nordisk lampedesign. Den smale og elegante lærremmen gir 

Strap et varmt og rått uttrykk som balanserer mellom det klassiske og det industrielle. Det følger med to lærremmer i brun og 

svart, og så er det opp til deg å gi Strap sitt endelige utseende. Design av Bjørn+Balle. 

 

Med rammen fremstilt i børstet stål, kombinerer den vakre Strap bordlampen rått lær og børstet stål med feminint opalglass på 

en vakker måte. Gjennom opalglasset spres det et fint blendfritt lys ut i rommet, noe som gjør at bordlampen kan brukes alle 

steder der du mangler litt ekstra lys – for eksempel i vinduskarmen, på kontoret eller på det lille bordet ved siden av godstolen. 


