
LAMP COLLECTION



”In order 
for the light 
to shine so 
brightly, the 
darkness 
must be 
present.” 

Francis Bacon





Teknologisk indeni Skulpturel udenpå

NOIR lampen har fundet inspiration i Art Deco perioden 
fra 1900-tallet. I denne romantiske periode var naturen 
den største kilde til inspiration. Nogen vil sige at NOIR 
lampen ligner en hængende kalabas eller en anden smuk 
frugt, hvor stammen bliver til ledningen ned til lampen. 

Indeni lampen er der sofistikerede LED lyskilder, der spre-
der lyset ud jævnt og smukt på overfladen under den. Det 
absolut bedste inden for LED teknologi er brugt, så lampen 
giver så naturligt et lys som overhovedet muligt. 

Designeren Hans Thyge Raunkjær siger: “En dag kom ide-
en om at bruge stammen fra en frugt. Det var noget af en 
udfordring at finde de rigtige propositioner, der indfange-
de volumen og essensen af lampen, for at få den til at se ud 
som om den havde været der for altid… nogen gange er 
det den sværeste vej, der fører hen til den klareste, enkleste 
løsning.”. NOIR lamperne har en interessant kontrast mel-
lem de organiske former uden på og den moderne ener-
gibesparende teknologi indeni. Lampeserien kommer i 5 
størrelser og passer næsten alle steder i huset, lige fra over 
spisebordet til soveværelset.  









”Hvis dele af farvespektret 
mangler, så får man ikke de 
fine nuancer i udseendet af 
et møbel, en smuk kjole 
eller en blussende kind.”





Designstudio Hans Thyge & Co

Design handler om at vække drømme og følelser
Godt design opstår når vi tager fat i vores fortid og på sam-
me tid designer objekter ind i vores egen virkelighed.
Forholdet imellem objektet og vore sanser er essensen af
design. Måden vi mærker et design helt fysisk, overflader-
ne, formerne, materialernes karakter….når alle disse for-
nemmelser smelter sammen har vi oplevelsen af et design.
Design handler om at forstå objekter i rum, tid, materiale,
lyd, lys og bevægelse.

Hans Thyge & Co arbejder meget med udvikling af kom-
plette koncepter af produkter samt alle forhold omkring
produkterne således at den totale kommunikation bliver så
stærk som mulig.

Hans Thyge & Co har 25 års international erfaring med de-
sign og arbejder derudover indenfor området grafik, kom-
munikation, indretning og arkitektur. Tegnestuen har til 
huse i Norsminde i Danmark og har derudover en afdeling 
i Shanghai der arbejder med kunder i det stærkt voksende 
Asiatiske marked. Udover foredrag om design emner under-
viser tegnestuen også ofte på internationale universiteter og 
design skoler.















The Good Light 

Det handler om velvære og godt indeklima…

Vi kender det vist alle sammen, vi bliver både fysisk og psykisk
utilpasse hvis vi sidder i dårligt lys. Både i selve øjet og i hjer-
nen dannes stoffer som styrer vores velbefindende afhængigt af
det lys vi opholder os i.

Loevschall har gennem 30 år produceret lamper, hvor lysets
kvalitet har været i fokus.
I de sidste 10 år, har udviklingen koncentreret sig om at finde
den LED-løsning, som giver brugeren den højeste farvegengi-
velse, den rigtige farve og en flot lysfordeling, og som samtidig
giver et godt indeklima og øger velværet.

Vi har tilstræbt et lys som er utroligt behageligt og som er så tæt
på solens lys som muligt, så de belyste ting og personer gengi-
ves naturligt. Det betyder at lyset skal indeholde alle spektrets
farver.

Dette er sket ved en præcis sortering af de anvendte lys-kompo-
nenter, både med hensyn til farvetemperatur og farvegengivel-
ses-koefficient.
Det er det vi hos Loe
vschall kalder det ”DET GODE LYS”.
Disse løsninger har vi igennem de sidste 10 år anvendt i produk-
tionen af LED belysning til køkkener og badeværelser, hvor de
har bevist deres anvendelighed og holdbarhed.

Derfor var det naturligt for os at tage disse erfaringer fra køkken
og badeværelser - og i samarbejde med en anerkendt designer –
fremstille belysningsløsninger til resten af hjemmets rum.
Løsninger, hvor vi har bevaret den samme kvalitet af lyset og
farvegengivelsen – kombineret med et smukt og nutidigt design,
så man opnår ensartet lys i hjemmet, et lys som er til at leve i.
Disse tanker og ideer er blevet til serien af Noir-pendler





Dæmpbar
Lamperne kan dæmpes og dermed ændres fra en stærk funktionel lyskil-
de til en mere hyggespredende installation i rummet.

Farvegengivelseskoefficient (Ra-værdi)
Ra-værdien for Noirlamperne er større end 95, hvilket betyder at de bely-
ste genstande gengives med deres naturlige farve, og at alle farver bliver 
gengivet naturligt og korrekt.

Lang levetid
Højkvalitets LED-enheder sikrer en lang levetid på ca 30.000 timer, hvilket 
gør Loevschall i stand til at tilbyde 10 års garanti.

Bæredygtighed
Lampen er konstrueret ud fra ECO-design, hvilket betyder at den nemt lader 
sig ”re-cycle”. Det lave energiforbrug betyder mindst mulig miljø-belastning

Energiforbrug
Noirlampen er energimærket med A++, og forbruger kun henholdsvis 5W, 
10W og 15W i de forskellige størrelser.

Dimmable Long life Sustainable Color fastness (CRI)Uniform light Energi performance

A++

Dimmable Long life Sustainable Color fastness (CRI)Uniform light Energi performance

A++

Ra-værdi = 50

Ra-værdi = 70

Ra-værdi = 95

Eksempler på Ra-værdier
På ovenstående fotos illustreres hvordan et objekt gengives, hvis farve-gengivelsen har en Ra-værdi på 
henholdsvis 50, 70 og 95. 

Dimmable Long life Sustainable Color fastness (CRI)Uniform light Energi performance

A++

NOIR PENDANT Ø438
Ø438 x 215

15 WATT 3000º KELVIN

NOIR PENDANT Ø300x172
Ø300 x 172

10 WATT 3000º KELVIN

NOIR PENDANT Ø85
Ø85 x 80

5 WATT 3000º KELVIN

Dimmable Long life Sustainable Color fastness (CRI)Uniform light Energi performance

A++

Dimmable Long life Sustainable Color fastness (CRI)Uniform light Energi performance

A++

NOIR WALL LAMP Ø132 Ø132 
x 96

7 WATT 3000º KELVIN

NOIR PENDANT Ø132
Ø132 x 96

7 WATT 3000º KELVIN
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