
Udendørs Lampeserie

Rougsø Park
Rougsø Bed
Rougsø Vej

Belysning er både et 
æstetisk og et praktisk 
anliggende. 

Lampen skal give tryghed, 
stemning,  sikkerhed og 
mulighed for at orientere sig. 

Ud fra den filosofi har vi 
udviklet Nørager Lampen . 

Nørager Lampen er en 
udendørs lampeserie, der 
består af en parklampe, en 
bedlampe og en væg-
lampe. 

Lamperne har et unikt 
design, der gør dem lige 
velegnede på klassiske 
bygninger som blandt 
moderne arkitektur.

De tre lamper i kombination 
kan dække alle udendørs 
behov.

Nørager lampen er inspi-
reret af en fakkel.  En 
graciøst udformet reflektor, 
med hvidemaljeret under-
side, sørger for en god 
lysfordeling i omgivelserne 
uden at blænde. 

Lampens fås i to udgaver:  
varmforzinket eller 
pulverlakeret i en elegant 
mørk, kold grå (RAL 7016). 
Øvrige farver kan leveres  
efter ordre. 

Parklampen er velegnet til 
placering langs større stier 
og mindre veje, hvor den 
spreder lyset over et stort 
areal. 

Bedlampen er velegnet til at 
oplyse mindre stier og 
arealer langs bede. 

Væglampen monteres på 
væggen, hvorfra den 
oplyser gangarealer langs 
bygninger. 

Den unikke, design-
beskyttede udformning giver 
en elegant belys-
ningsløsning med et utal af 
kombinationsmuligheder. 
. 



Lyskilde:
Luxeon III Star, LED 
Lyskilden er et diodekit, der 
sikrer et lavt energiforbrug 
og en ekstremt lang levetid 
på lyskilden. 

Levetid:
Lyskilde: op til 100.000 
timer
Strømforsyning: op til 
50.000 timer

Vedligeholdelse:
Lyskilden skal ikke 
udskiftes i lampens levetid, 
og vedligehold er der for 
skåret ned til et minimum. 

Vandalsikret.

Lever op til gld. standarder 
og normer

Tilslutning: 
Armaturet er ved levering 
forsynet med 
tilslutningskabel. 

Kapslingsklasse:
IP 54 tæt 

Strømforbrug: 
Park: 27 Watt
Bed: 15 Watt
Væg: 15 Watt

Pris incl. moms:
Park: 12.000 DKK
Bed: 5.500 DKK
Væg: 4.500 DKK

Anvendelsesmuligheder: 

Parklampe:
! rundkørsler
! lokalveje
! Stier 
! fodgængerområder
! gader
! parkeringspladser
! fodgængerfelter
! torve
! forretningsgader
! gangtunneller
! cykelstier

Bedlampe og væglampe:
! parker
! bede
! torve
! rundkørsler
! haver
! stier
! tunneller
! fodgængerområder
! indkørsler
! terrasser
! forretningsgader

!

Arkitekter og andre interesserede er velkomne til at rekvirere 3D modeller af 
lamperne til anvendelse ved projektering. Henvendelse: bjarne@bkteknik.dk


