KONCEPT
Koncept blev en realitet, da Peter Ng og hans to sønner
Kenneth Ng og Edmund Ng i 2002 slog sig sammen for at
udnytte mange års erfaring inden for produktion og industrielt design.
Lige siden har Ng-teamet arbejdet på at udvikle og
tilnærme sig et moderne design styret af minimalistiske linier og med flere funktioner – alt sammen for at opnå det
perfekte samspil mellem form og funktion.
Sammen designede de en af de allerførste brugbare
LED bordlamper – den der stadig i dag er Koncept’s
signaturprodukt, Z-Bar lampen.
Siden har Koncept-teamet tegnet en række prisvindende
produkter, der hver især har været pionerer og ikoner inden
for LED-lys.
IN-LIGHT
Blev grundlagt tilbage i 1986 af Poul Johnsen, der
gennem mange år stod i spidsen for firmaet. I 2005
overtog Tom Høst firmaet og har drevet det siden.
In-Light startede i 2013 et tæt samarbejde med firmaet
Bell Xpress omkring distribuering af KONCEPT lamperne i
Skandinavien. Udover KONCEPT lamperne markedsfører InLight også andre produkter i Skandinavien, ligesom de gennem årene selv har haft en produktion af lamper, bl.a. kan
nævnes ALADDIN væglampen og LOTUS OG ORION pendlen.
SHOWROOM
In-Light viser hele KONCEPT kollektionen i Getama’s
showroom, hvor vi på 740 kvadratmeter i 30 lokaler viser
lamperne sammen med førende dansk møbeldesign.
Mange miljøfotos i denne brochure er fra vort showroom.
Aflæg os gerne et besøg – men aftal helst tid i forvejen.

SHOWROOM
Getama & In-Light Scandinavia
Frederiksgade 1, 3. sal
1265 København K.
www.in-light.dk

Lady7 er designet med en fin, tynd silhuet og giver et lækkert lineært lys på
skrivebordet eller i rummet – de rene
linjer gør Lady7 perfekt i ethvert miljø.
Alle komponenter er gemt inden i en
enkel, retvinklet form, der afspejles i en
stilfuld silhuet – en fryd for øjet!
Lampehovedet kan svinges 360 grader
og indstilles teleskopisk i højden, og
den indbyggede lysdæmper har trinløs
regulering.
Farvetemperaturen kan justeres fra
2.700K til 4.000K.
Både bord- og gulvlampen har indbygget USB port for opladning af mobiltelefon eller tablet

Høj, elegant og venlig gulvlampe
der tjener dig med lys, præcis
hvor du ønsker det.
Ønsker du læselys ?
eller hyggelys ?
Du indstiller blot lampen på den
Kelvingrad, der tilfredsstiller dine
behov bedst.
Midt på søjlen finder du USBporten, så mobiltelefonen eller
tabletten kan ligge og oplade i
nærheden af dig – på armlænet.
Features som bordlampen.
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