Alumi Lightdesign
Alumi Lightdesign er en relativ ny spiller på markedet, med kun
3 år på bagen. Firmaet er startet af Per Alsted og Finn Lykke, der
begge har livslange erfaringer indenfor metalindustrien, med
hvert sit firma ved siden af Alumi Lightdesign. Begge har været
involveret i belysningsindustrien i mange år.
Alumi Lightdesigns ønske er, at producerer udendørsbelysning, der kan holde mange år ud i fremtiden. Vores helt store
passion er kvalitet og design, der går op i en højere enhed. Vi
vil være bedre end det bedste, når det kommer til holdbarhed og
kvalitet, uden at gå på kompromis med designet. Vores lamper
er i højeste vandalklasse, og kvaliteten er blandt de aller bedste
på markedet.
Vores motto er: Dansk design, produceret i Danmark.
Grundet vores lange erfaring og indsigt i produktion af
belysning, kan vi garantere et produkt, der er produceret i
kvalitetsmaterialer, og hvor der på intet tidspunkt er sprunget
over hvor gærdet er lavest.
Produktionen af vores lamper foregår på egen fabrik i
Horsens. Indenfor de områder vi ikke selv mestrer, samarbejder
vi med de bedste i landet indenfor deres brancher af
galvanisering og pulverlakering.
Bæredygtighed er et must i vores tid, og et område der ligger
vores hjerter meget nær. Da vi skal være med til at bibeholde et
godt og sundt miljø til vores efterkommere. Derfor er alle vores
lamper produceret til brug af LED, så det er muligt at begrænse
det store elforbrug. Vi har fået udviklet vores egen pære, der
passer til alle vores lamper. En 10W LED-pære med en levetid på
50.000 timer >10 år, der giver 1150 lumen.

Design
Alumi Lightdesigns lamper er designet med bløde kurver, der giver
et flot design, som drager paralleller til store danske designikoner.
Designet er tidløst og man kan ikke lade være lige at gå hen at
røre de dejlige kurvede lameller. Grundet det elegante design,
giver lamperne et behageligt asymmetrisk lys, der gør dem utrolig
velegnet til stier, parkeringspladser, skoler, marinaer etc.
Kvalitet
Vi går ikke på kompromis med kvaliteten. Derfor produceres
vores lamper i 5 mm stål. Der påføres 80-100 µ galvanisering,
hvor der bruges 100% ren zink. På denne måde, er vi sikret en
rigtig god kvalitet og lang levetid på vores lamper. Vores pulverlakerede lamper sandblæses, hvorefter de først får en epoxy-primer og derefter en polyester-topcoating. Her påføres 80-100 µ
maling. For at beholde den gode spredning af lyset, males alle
vores lamper hvide under lamellerne. Både de galvaniserede og
de malede lamper.
Alle vores lamper leveres i korrosionsklasse C5.
Grundet den høje korrosionsklasse er de yderst velegnet i alle
miljøer. Alt fra storbyer til marinaer eller anden bebyggelse i
nærheden af vand eller hav, hvor de udsættes for hårdt miljø.
Garanti
Vi yder 15 års korrosionsgaranti på alle vores lamper.

Curva Pullert
Pullertens design er enkelt og stilfuldt. Den står elegant med sine bløde bølgede
linier. Derfor passer den rigtigt godt ind i nye byggerier, såvel som renovering af
ældre. Med sit tidløse design fungerer den også optimalt i ældre bymiljøer.
Pullerten fremstilles i 5 mm varmgalvaniseret stål. Armaturet indkapsles af
et hoved med seks lameller. Selve lyskilden sidder under et holdbart matteret
staldglas.
Curva pullert giver et asymmetrisk lys, således at rækkevidden ud af siderne er
længere end fremad og bagud. Lyset kastes ud mellem de velafbalancerede formede lameller, hvilket giver pullerten et rigtig flot udseende. Denne lysgengivelse
giver et behageligt lys, både set fra for- og bagsiden, samt ud af siderne. Dette
gør, at pullerten er særdeles velegnet til stier, parker, parkeringspladser, marinaer,
skoler, boligområder samt lignende, hvor man har en markeret linie, som lyset
skal følge. Hvidmalet under lamellerne for optimal lysrefleksion.

Grundet det robuste design og udførelse, ligger pullerten i
højeste vandalklasse. At den er yderst slagsfast og armaturet
er beskyttet af hovedet, gør den næsten umulig at ødelægge.
Dette gør, at vi med ro kan levere alle vores lamper med 15 års
korrosionsgaranti.
Skulle uheldet være ude og der ydes hærværk, er det muligt,
at købe rør eller hoved særskilt. Endvidere er det muligt, at skifte
en enkelt plade i hovedet.
Curva pullert leveres som standard i varmgalvaniseret
stål, hvidmalet under lamellerne. Derudover leveres den
pulverlakeret, hvor den efter sandblæsning får en epoxy-primer
og en polyester-topcoating i finstruktur. Den produceres i
standardfarverne RAL 9005, RAL 7016 og RAL 9003. Hvis anden
RAL-farve ønskes, kan dette også leveres. Ved mindre end 10
stk. vil der være en merpris ved dette. Ved mere end 10 stk. er
det normalpris. Derudover kan de leveres med stikudtag og/eller
med sensor.

Hvis man leder efter et anderledes look, leverer vi også i
tre forskellige specialfarver: Kobber, messing og stål. Dette
er hammerlakfarver, som giver et rigtig godt spil i pullertens
overflade. Disse er fantastiske alternativer til lamper i f.eks.
kobber eller messing. Både alternativt til udseende, men vigtigst
af alt, tyverisikring.
Pullerten leveres med 80-100 µ galvanisering. Industrigalvanisering = ca. 200 µ kan leveres. Pullerterne leveres i
korrosionsklasse C5. Jordanker følger med uden merpris.
Flange kan tilkøbes til montering direkte i beton eller lignende.
Create bedlampe
Fleksibilitet er et nøgleord hos Alumi Lightdesign. Derfor kan du
specialbestille vores pullert, og derved selv bestemme længden
på vores ø 100 mm rør. Hovedet fremstilles i 4 mm stål, med 5
lameller. Her kan du vælge mellem 3 størrelser: Ø 230, Ø 250
eller Ø 270 mm lameller. Merpris kan forekomme ved specialbestillinger. Spørg på pris.

hvidmalede vingede skærmunderside. Denne lysgengivelse giver et behageligt lys,
både set fra for- og bag-siden, samt ud af siderne. Dette gør, at Cornu parklampe er
særdeles velegnet til stier, parker, parkeringspladser, boligområder, skoler og andre
offentlige byggerier og pladser. Røret er gennemgående, hvilket betyder, at lampen
leveres i ét langt rør, hvor den nederste del støbes ned i beton. Vingefundament
medfølger til parklampen. Her er vi også fleksible, og kan levere i ønsket længde
rør. Leveres varmgalvaniseret eller pulverlakeret. Merpris kan forekomme ved
specialbestillinger.

Cornu Parklampe
Parklampen er designet i samme elegante design som Arcus og Curva. Med det
større hoved rejser Cornu sig, som bølgende vinger over beskueren. Lyset kastet
udover et større område, da de velafbalancerede formede lamellerne er forstørret
i forhold til pullert og væglampe, og der er længere mellem lamellerne for større
lysfordeling. Parklampen fremstilles i 3 mm stål. Her sidder armaturet også
indkapslet af et hoved med fem lameller. Selve lyskilden sidder under et holdbart
matteret staldglas.
Cornu parklampe giver et mere symmetrisk lys, således at rækkevidden fra
front og bag er lignende det fra siderne. Parklampen får af den større afstand
mellem lamellerne, et rigtig flot udseende, hvor man ser den store virkning af den

Arcus væglampe
Arcus har samme stilfulde design som Curva og Cornu. Forholdene på rør og hoved er her lidt anderledes. For at give så
stilsikkert et udtryk som muligt, er røret lavet mindre i forhold
til hovedet. Dette gør, at den passer rigtig godt til alle typer af
byggerier, hvor der er brug for vægbelysning.
Arcus Væglampe giver samme behagelige lys som pullerten.
Den assymmetriske lysfordeling kommer virkelig til sin ret, som
væglampe, da den giver et smuk lys op på bygningens væg.

På denne flange sidder kronmuffen. Dette gør, at den bliver gemt
inde i røret i lampen, og derfor gemt for vind og vejr. Dette er
også med til at gøre arbejdet for elektrikeren nemmere, da han
selv kan stå for installationen.
Qua det robuste design og udførelse, ligger væglampen i
højeste vandalklasse. Da den er yderst slagsfast, og armaturet er
beskyttet af hovedet, gør den næsten umulig at ødelægge.
Arcus Væglampe leveres som standard i varmgalvaniseret
stål med 80-100 µ zink, pulverlakeret med 80-100 µ i vores
standardfarver RAL 9005, RAL 7016 og RAL 9003, samt vores
specialmalede hammerlakfarver i kobber, messing og stål. Også
her tilbydes andre RAL-farver og industrigalvanisering på 200 µ
til særligt udsatte områder.

Endvidere giver den et helt unik spil og lysbillede på f.eks. en
ældre murstensvæg. Derfor egner Arcus væglampe sig også
rigtig godt til både nye byggerier, samt gamle bygninger og
bymiljøer.
Væglampen fremstilles i 4 mm stål. Armaturet indkapsles
af et hoved med fem lameller. Selve lyskilden sidder under et
holdbart matteret staldglas. Opsætningen af lampen foregår med
medfølgende flange, der monteres i væggen.
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Pullert
Alumi tilbyder også salg af pullerter uden lys til brug ved
butikker, til beskyttelse mod rambuktyveri, eller til afskærmning
af andre områder. De produceres med en kop eller med flad
top. Røret er gennemgående, og derfor støbes ned i jorden med
medfølgende vingefundament. Fremstilles også til montering på

flange eller jordanker. Da vi er fleksible i vores løsninger, tilbydes
også specialløsninger. Eksempelvis hvis et tværgående rør
mellem to pullerter ønskes. Kontakt os herom. Begge modeller
fås både galvaniseret og pulverlakeret.
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Arcus væglampe til udendørs brug
Lampen er udført i solide og korrosionsbestandige
materialer. Velegnet til offentlige pladser, facader, parker,
erhvervsarealer, campingpladser, marinaer, skoler, haver
og indkørsler ved anden bebyggelse. Lampen produceres
i varmgalvaniseret og malet stål. Alle lameller er hvidmalet
indvendigt for optimal lysreflektion.
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Specifikationer
Vertikalt rør= Ø 89 x 2 mm gods.
Top = 4 mm gods
Højde = 470 mm
Top = Ø 270 mm
Hovedets højde = 224 mm
Horisontalt rør =Ø 60 x 3 mm
Dybde = 315 mm
Kravemål = Ø 145 mm
Højeste vandalklasse
Tæthed IP44
max 60W
E27
Isolationsklasse I
Lyskilder: (se diagram)
15 års korrosionsgaranti
Dansk design
Dansk produceret
Alle malede lamper sandblæses, epoxyprimes
og males med polyestertopcoating i finstruktur.
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Front / rear view
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Montering
På medfølgende flange til ophængning på væg.
Udført til nem installation

464

Farver

1:10
Galvaniseret (80 -100 µ)

Montering
Monteres på medfølgende jordanker
Højde = 745 mm. Rør = Ø 76,2 mm
Monteringsplade = Ø 140 mm. Ovalt hul til ledning 30 x 50
mm. Anbefalet hulmål til jordanker = ø 180 mm.
Flange til montering i beton eller dæk kan tilkøbes
Installation
Netspænding 1 x 230V
Mulighed for sløjfning af flere lamper

Installation
Netspænding 1x230 V
275

Specifikationer
Vertikalt rør = Ø 168 x 4,5 mm
Top = 5 mm gods
Højde = 950 mm
Top = Ø 270 mm
Højeste vandalklasse
Tæthed IP44
Max 60W
E27
Isolationsklasse II
Lyskilder: (se diagram)
15 års korrosionsgaranti
Dansk design
Dansk produceret
Alle malede lamper sandblæses, epoxyprimes og males
med polyestertopcoating i finstruktur.

Sort RAL 9005 (80 -100 µ)
Antracitgrå RAL 7016 (80 -100 µ)
Hvid RAL (80 -100 µ)
Lamperne kan leveres i alle farver. Merpris ved <10.
>10 stk. standardpris.

Farver
Galvaniseret (80 -100 µ)
Sort RAL 9005 (80 -100 µ)
Antracitgrå RAL 7016 (80 -100 µ)
Hvid RAL 9003 (80 -100 µ)
Lamperne kan leveres i alle RAL-farver. Merpris ved <10 stk.
>10 stk. standardpriser.
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Curva bedlampe til udendørs brug.
Lampen er udført i solide og korrosionsbestandige
materialer. Velegnet til offentlige pladser, facader, parker,
erhvervsarealer, campingpladser, marinaer, skoler, haver
og indkørsler ved anden bebyggelse. Lampen produceres
i varmgalvaniseret og malet stål. Alle lameller er hvidmalet
indvendigt for optimal lysreflektion.
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Anbefalede pærer 3D

Farver
Galvaniseret (80 -100 µ)
Sort RAL 9005 (80 -100 µ)
Antracitgrå RAL 7016 (80 -100 µ)
Hvid RAL 9003 (80 -100 µ)
Lamperne kan leveres i alle RAL-farver. Merpris ved <10 stk.
>10 stk. standardpriser.
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Montering
Til nedstøbning med vingefundament. Røret er gennemgående, for bedst mulige holdbarhed.
Mulighed for sløjfning af flere lamper.
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Installation
Netspænding 1x230 V

side 0,85 m

,6
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Specifikationer
Vertikalt rør = Højde 2085 mm, Ø 101,6 mm x 2 mm gods.
Kan leveres i ønsket længde.
Samlet højde = 2385 mm
Højde på hoved = 300 mm
Dybde på hoved = 340 mm
Bredde på hoved = 380 mm
Top = 3 mm gods
Top = Ø 380 mm
Kravemål = 145 mm
Højeste vandalklasse
Tæthed IP44
Max 60W
E27
Isolationsklasse II
Lyskilder: (se diagram)
15 års korrosionsgaranti
Dansk design
Dansk produceret
Alle malede lamper sandblæses, epoxyprimes og males med
polyestertopcoating i finstruktur.
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Vingefundament

Cornu parklampe til udendørs brug
Lampen er udført i solide og korrosionsbestandige
materialer. Velegnet til offentlige pladser, facader, parker,
erhvervsarealer, campingpladser, marinaer, skoler, haver
og indkørsler ved anden bebyggelse. Lampen produceres
i varmgalvaniseret og malet stål. Alle lameller er hvidmalet
indvendigt for optimal lysreflektion.
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Denne lampe
er kompatibel
med pærer i alle
energiklasser:
Led
Energisparepære
Alm. pære

Generelle specifikationer
3D-filer af alle vores lamper, til brug i bl.a.
Watt: 10 W
Revit og Archicad, kan downloads på www.
Antal lumen: 1150
alumi.dk
Lysfarve: Neutral Hvid (3000K)
Glas: Matteret
Antal LED: 32 stk.
Sokkel: E27
Spænding: 85-265VAC, 50 ~ 60 Hz
Effektivitet: 120lm/W
Arbejdstemp.: - 20 ºC ~ 65 ºC
IP: IP64
Forventet levetid 50,000 Timer (LM80) >10 år
PF: 0,90
LED: Samsung
CRI: >80
Mål: ø 60 x 143 mm
Certifikater: CE, RoHS

Mærker

ALUMI LIGHTDESIGN · NORDREVEJ 19 · 8700 HORSENS · WWW.ALUMI.DK · TLF.: 20 738 738 · SALG@ALUMI.DK

