
Tænd for magien



Det elektriske lys har i høj grad frigjort os fra at leve efter døgnets rytme. Når solen forsvinder bag horisonten, er vi ikke begrænsede i 
vore gøremål, som man var for omkring et århundrede siden. Glødepæren blev udviklet af Thomas Edison i sidste halvdel af 1800 tallet.  
På daværende tidspunkt var ingen klar over, hvor stor indvirkning opfindelsen af det elektriske lys ville få. Vidste du at glødepærer,  
er den eneste kunstige lyskilde med samme farvegengivelse som dagslys? Når mørket falder på, kan det varme lys genskabes med  
dekorative glødepærer. 



De fleste gode eventyr begynder med ”Der var engang …”
På samme måde startede historien om Danlamp tilbage i 1931. 
Igennem årene har stolte traditioner, og et konstant ønske om 
at forædle produkterne gjort Danlamp til en af verdens førende 
indenfor dekorative glødepærer.  

Lys skaber rum. Forskelligt lys skaber forskellige rum. 
Hos Danlamp behersker vi kunsten at producere dekorative 
glødepærer til alle rum. 

Sæt fantasien i gang



Valg af dekorativ glødepære er altafgørende for belysningens 
kvalitet, og den stemning man ønsker. 

Glødetråd og glaskolbe rummer en verden af 
udtryksmuligheder. Danlamp samarbejder med en række 

kunstnere og arkitekter om at skabe smukke og stilfulde udtryk, 
og har medvirket til iscenesættelsen af store lysmæssige 

oplevelser hos blandt andet modehuset 
By Marlene Birger og Det Kongelige Teater. 

Oplev i det rette lys



Nøgleord i udviklingen af vores produktsortiment er ”det perfekte lys”. 
Der lægges også vægt på æstetikken i vore produkter. 
For os er en dekorativ glødepære ikke bare en pære. 

Vi arbejder med dekorativ belysning, som skaber klassisk og stemningsfuld 
lyskunst, samtidig stiller vi meget høje krav til levetid. 

Vores sans for detaljer og vores vilje til at skabe lys til ethvert rum og 
enhver lejlighed har medvirket til, at Danlamps produkter hyppigt bliver 

tænkt med ind i designet, når det drejer sig om belysning i 
private hjem og virksomheder rundt omkring i verden. 

Tænd for stilen



Barnets evne til at opfange indtryk og stemninger er helt unikt. Tænker man tilbage på oplevelser fra barndommen, husker man små og 
specielle ting, således man kan genskabe billeder. Genoplevelsen føles ægte og autentisk. Specielt lyset som dannede rammen om hele 
situationen, har brændt sig fast i ens hukommelse.  Vores inspiration er hentet i barnets evne til at opfange den stemning lyset bringer og 
i voksnes fantasi til at genskabe den. I det rette lys fanges magien igen.

Fang magien igen



Danlamp har som en hyldest til Thomas Edison,  
opfinderen af glødepæren, udviklet en ny og helt unik 
pære, som kaster et fantastisk flot lys over omgivelserne. 
Vi kalder den Mega Edison. Denne smukke dekorative 
glødepære er som skabt til brug i udendørs lamper, i åbne 
lamper og som frit hængende dekorativ glødepære. 

Her er der tale om en oplevelse uden behov for 
hverken fod eller skærm. Mega Edison kan anvendes til 
at understrege stemningen i både historiske- og moderne 
miljøer. 

Ønsker og behov for belysning kan variere. På de følgende 
sider finder du vores produktprogram af dekorative gløde-
pærer til alle rum og ethvert behov. 

Nutiden hylder fortiden

Mega Edison skaber 
store oplevelser

Mega Edison er et enestående 

stykke kunsthåndværk. Den 

usædvanligt store pære 

giver atmosfære og vækker 

opmærksomhed med et 

uforglemmeligt, fascinerende 

lys. Mega Edison er udviklet 

specielt til at skabe oplevelser 

i profilbutikker, showrooms 

og musikscener, men pæren 

kan også indgå som en smuk 

og effektfuld lampe i private 

hjem. Den klare pære har 

en diameter på 12,5 cm og 

glødetråden, der er mere end 

to meter lang, er spændt op i 

et skulpturelt mønster. 

Spænding......................................240V

Effekt .....................................40 / 60 W

Lysstrøm ....................... 200 / 300 lm

Sokkel ................................................ E27

Levetid................................3000 timer

Diameter / længde 125 / 175 mm



Smuk og levende  
krystaleffekt i lysekroner                                                                                                       
                                                                                      

Danlamp Krystalkerte virker 

som et stearinlys og er udviklet 

specielt til krystallysekroner 

og stager i bygninger, der for-

tjener en unik, stemningsfuld 

belysning. Den lange glødetråd 

i pæren danner et smukt, 

fakkelformet lys med en varm 

lystemperatur, og de snoede 

lampeglas skaber effektfulde, 

dekorative reflekser. Danlamp 

Krystalkerte har en betydeligt 

længere levetid end alminde-

lige glødepærer, og det sikrer 

en bedre driftsøkonomi med 

længere intervaller imellem 

udskiftning. 

Spænding......................................240V

Effekt ...........................15 / 25 / 40 W

Lysstrøm ..........100 / 200 / 310 lm

Sokkel ................................................ E14

Levetid................................2000 timer

Diameter / længde ..... 35 / 95 mm

Krystalkerte 

Klassisk lyskunst i ny 
teknologi  
     

De første elektriske pærer, der 

blev opfundet i slutningen af 

1800-tallet, var kultrådspæ-

rer. De store ringe af kultråd 

spredte et enestående varmt 

og dekorativt lys. 

Kultrådspærens efterfølger, 

glødetrådspæren, blev først 

almindelig et par årtier senere. 

Vi har nu genskabt den origi-

nale kultrådspære i sin oprin-

delige form. Til fremstillingen 

har vi anvendt ny teknologi 

under respektfuld hensynta-

gen til den oprindelige pæres 

særlige kvaliteter. 

Spænding......................................240V

Effekt .....................................40 / 60 W

Lysstrøm ....................... 200 / 300 lm

Sokkel ................................................ E27

Levetid................................3000 timer

Diameter / længde .. 60 / 105 mm

Carbon de Luxe 

Skulpturelt lys med 
særpræg           

   

Standard de Luxe er udviklet 

specielt til dekorative formål, 

som f.eks. i butikker, show-

rooms og restauranter. 

Pæren kan anvendes som en 

elegant udsmykning, der fun-

gerer alene eller sammen med 

flere pærer. Den smukt snoede 

glødetråd danner effektfulde 

mønstre af lys, og den dekora-

tive pære er velegnet til uaf-

skærmede pendler og lamper. 

Standard de Luxe fås i 25 W, 

40 W og 60 W. Pærens særlige 

effekt kan understreges ved 

hjælp af lysdæmper, og pæren 

kan bruges sammen med alle 

typer lysdæmpere. 

Spænding......................................240V

Effekt ...........................25 / 40 / 60 W

Lysstrøm .............70 / 140 / 200 lm

Sokkel ................................................ E27

Levetid................................4000 timer

Diameter / længde .. 60 / 105 mm

Standard de Luxe 

Pæreformet eksteriørlam-
pe der skaber stemning    
       
Den pæreformede eksteriør-

lampe er en smuk, dekorativ 

pære i traditionel pærefacon. 

Oprindeligt er pæren udviklet 

til brug i skibslanterner, hvor 

der er særligt behov for drifts-

sikkerhed og lang levetid. 

Den håndlavede pære giver et 

karakteristisk varmt lys, og de 

synlige glødetråde skaber en 

enestående smuk stemning. 

Eksteriørlampen egner sig 

til brug i både udendørs og 

indendørs lamper med synlig 

pære. 

Spænding......................................240V

Effekt ...........................20 / 33 / 60 W

Lysstrøm ..........100 / 200 / 310 lm

Sokkel ................................................ E27

Levetid................................3000 timer

Diameter / længde .. 60 / 105 mm

Eksteriør Standard

Rørformet eksteriørlampe 
til dekorativ belysning     

Den originale, rørformede 

eksteriørlampe er oprindeligt 

fremstillet til brug i skibslan-

terner. 

Det betyder, at den håndlavede 

pære er af høj kvalitet og har 

en ualmindelig lang levetid. I 

dag anvendes pæren, hvor der 

er behov for en smuk udendørs 

belysning i åbne lygter på hu-

set, ved indgangspartier samt i 

have- og parkanlæg.  

Eksteriørlampen brugesogså 

indendørs, hvor den er veleg-

net til belysning ved spisebor-

det eller som dekorativt lys i 

mindre lamper.

Spænding......................................240V

Effekt ...........................20 / 33 / 60 W

Lysstrøm ..........100 / 200 / 310 lm

Sokkel ................................................ E27

Levetid................................3000 timer

Diameter / længde .. 38 / 110 mm

Eksteriør rør

Flammepæren der 
skaber levende lys                                                                                                                                            
                                                                                           

Flammekerte er en flamme-

pære, der giver liv, glød og 

stemning i rummet. 

Det diskrete, flammende lys 

er specielt velegnet til stager, 

lampetter og lamper uden 

skærm. Kolben er udført i klart, 

snoet glas, der danner smukke 

reflekser, og den sarte flamme 

skaber atmosfære uden at lyse 

op. Flammekerte kan anvendes 

som en brandsikker erstatning 

for levende lys. Strømforbruget 

er kun 3 Watt, og den solide 

kvalitetspære holder i årevis. 

Spænding......................................240V

Effekt .................................................. 3 W

Sokkel ................................................ E14

Levetid................................2000 timer

Diameter / længde ..... 35 / 95 mm

Flammekerte

Klassisk og stemningsfuld 
belysning til kirkerum                                                                                                        
                                                                                 

Danlamp Kirkekerte giver en 

traditionsrig belysning med  

en varm og levende glød, der 

passer stilfuldt ind i smukke 

bygningsmiljøer. Det enestå-

ende bløde lys fremhæver 

rummets kvaliteter og skaber 

en intens atmosfære. 

Den særlige lystone, der 

harmonerer perfekt med 

messinginventar og stearinlys, 

er dannet af pærens lange glø-

detråd. Danlamp Kirkekerte har 

en væsentligt længere levetid 

end tilsvarende glødepærer, og 

det betyder længere intervaller 

imellem udskiftning og bedre 

økonomi. 

Spænding......................................250V

Effekt ...........................25 / 40 / 60 W

Lysstrøm ..........200 / 310 / 475 lm

Sokkel ....................................E14 / E27

Levetid................................2000 timer

Diameter / længde .. 45 / 130 mm

Kirkekerte 

Stor glødepære uden 
lampeskærm          
                                                        

Globe de Luxe er en stor 

og klar glødepære med en 

karakteristisk glødetråd i en 

dekorativ spiral. Glødepæren 

har en varm, intens glød og er 

elegant til at fremhæve enhver 

dekoration - både klassisk 

og moderne. Globe de Luxe 

er ofte brugt som en lampe i 

sig selv - et unikt dekorativt 

element uden en lampeskærm. 

Glødepæreren er også et 

populært valg til glaslamper 

og bruges i stigende grad til 

butikslys, for at skabe en eks-

klusiv og magisk atmosfære. 

Spænding......................................240V

Effekt ...........................25 / 40 / 60 W

Lysstrøm .............70 / 140 / 200 lm

Sokkel ................................................ E27

Levetid................................4000 timer

Diameter / længde .. 80 / 110 mm

Globe de Luxe

Den klassiske fadlampe 
giver et perfekt lys                                                                                                                                   
                                                                                         

Den klassiske fadlampe er en 

rørformet pære, der giver et 

smukt, kultiveret lys med en 

perfekt farvegengivelse.  

Derfor er pæren suveræn til 

brug i maleribelysning, som 

læselys i taler - og prædike-

stole samt som indirekte belys-

ning, f.eks. i vitriner. Fadlampen 

er en funktionel, kompakt 

pære, der skaber atmosfære 

og stemning som et stearinlys. 

Den håndlavede pære fun-

gerer sammen med alle typer 

lysdæmpere og findes i flere 

varianter fra 15-40 W.

Spænding......................................240V

Effekt ...........................15 / 25 / 40 W

Lysstrøm ..........100 / 200 / 310 lm

Sokkel ................................................ E14

Levetid................................2000 timer

Diameter / længde .. 20 / 115 mm

Fadlampe

Den smukkeste 
glødelampe      

Edison lampen kaster et 

enestående flot lys over 

omgivelserne, og den er som 

skabt til brug i udendørs 

lygter, i åbne lamper og som 

frithængende pære. Edison 

lampen kan anvendes til at 

understrege stemningen i 

historiske miljøer, men den er 

samtidig et moderne stilikon. 

Pæren er udformet med en glat 

glødetråd, der tilfører lyset en 

særlig stråleglans. 

Spænding......................................240V

Effekt .....................................40 / 60 W

Lysstrøm ....................... 200 / 300 lm

Sokkel ................................................ E27

Levetid................................3000 timer

Diameter / længde .. 64 / 150 mm

Edison Lamp

Alle pærer kan benyttes med alle typer af lysdæmpere.
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