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STRAP 16 | BORDSLAMPA | BORSTAT STÅL
2020025001

Spänning (V): 230 Volt

IP-grad: IP20

Maximal lampeffekt (W): 25W

Klass (Klass 1, Klass 2, Klass 3): 

Klass 2 (Dubbel isolerad)

Lampfattning: G9

Placering strömbrytare: På kabeln

Primärt material: Glas

Sekundärt material: Metal

Glasfärg: Opal vit

Kabelfärg: Vit

Kabellängd (cm): 250

Ytmaterial på kabeln: Textil

Är kabeln utbytbar?: False

Färg: Borstat stål

Höjd (cm): 43.7

Bredd (cm): 16.5

Rördiameter (cm): 1.2

Skärmdiameter (cm): 16.5

Skärmhöjd (cm): 15.5

Utvändigt basmått (cm): 14

Längd (cm): 16.5

EAN: 5704924000386

Artikelnummer: 2020025001

Antal per kolli: 3

Säljförpackning höjd (cm): 26

Säljförpackning bredd cm: 34

Säljförpackning djup (cm): 23

Säljförpackning volym m³ : 0.0203

Producktens nettovikt (kg): 1.57

• Materialblandning av opaliserat glas, läder och metall  • Nordisk stil  • Inkl. svart och 

neutralt färgad läderrem   

• Materialblandning - glas och läder  • Mjukt och diffust ljus 

Glas och läder passar väldigt bra med den lätta skandinaviska stilen. Kombinationen av dessa material gör samtidigt att lampan 

visuellt samspelar med en modern inredning där materialmixen just nu är en av de största trenderna. Med Strap är det självklart 

– lika självklart som att en läderrem har gett sitt namn åt skandinavisk lampdesign. Den smala och eleganta läderremmen ger 

Strap ett både varmt och rått uttryck som balanserar mellan klassiskt och industriellt. Levereras med två läderremmar i brunt 

respektive svart, så det är upp till dig att ge Strap sitt slutliga utseende. Design by Bjørn + Balle. 

 

Med en ram av borstat stål kombinerar den snygga bordslampan Strap rått läder och borstat stål med feminint opalglas på 

vackrast tänkbara sätt. Genom opalglaset sprids ett fint, bländfritt ljus ut i rummet, vilket gör att bordslampan kan användas på 

alla ställen där du behöver lite extra ljus – till exempel på fönsterbrädan, på kontoret eller på det lilla bordet intill din favoritfåtölj. 


