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

Fås i to størrelser: Z-Bar® og ZBar® Mini – alle med lang rækkevidde og stor fleksibilitet. Z-Bar® giver
et præcist og flimrefrit lys, og det super-fleksible armatur kan svinges,
drejes og roteres i alle retninger helt
efter behov, og da den leveres med
en tung, stabil fod, holder den balancen, uanset hvordan den indstilles.
Lampen har trinløs lysdæmper, så
den kun giver det lys, der er brug for,
og den kan tilsluttes en sensor, så
lyset slukkes, når der ikke er registreret bevægelse i 15 minutter. Mulighed for vægmontering,
ledningsgennemføring i bord m.v.
Info:
Antal LED: 42
Lux: 1776
Lumen: 475
Strømforbrug: 9,5 W

Slank og elegant lampe i kompakt
design hvor LED hovedet kan drejes,
svinge fra side til side og sende
lyset præcist til det sted, der er brug
for det.
Lampen er udført i aluminiumprofiler
og har trinløs lysdæmper.
Leveres som standard med en tung
og stabil fod. Der kan tilkøbes forskellige typer beslag til fast montage
på bord eller på væg.
Velegnet på mindre skrivebord, som
sengelampe eller på hotel.
Info:
Antal LED: 28
Lux: 1238
Lumen: 320
Strømforbrug: 6,5 W

Elegant gulvlampe med et multi justerbart armaturhoved, der kan drejes, svinge fra side til side, rotere om sig selv
samt pege i alle retninger og give præcist og behageligt kvalitetslys, lige hvor
der er brug for det.
Fantastisk læselys - og kan indstilles let
da den selv efter mange timers brug ikke bliver varm. Stor fordel, hvor der er
børn eller ældre mennesker.
Z-Bar® Floor er en skulptur i sig selv –
et lille lysende kunstværk i stuen, der
således ud over den praktiske værdi også dagligt vil bringe en glæde.
Lampen har indbygget trinløs lysdæmper.
Info:
Antal LED: 42
Lux: 1776
Lumen: 475
Strømforbrug: 9,5 W
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