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Lýsingarlausnir 

Lýsingardeild Johan Rönning 

hefur á að skipa sérfræðingum 

sem eru ráðgefandi fyrir hönnuði, 

arkitekta og verktaka við val 

á lýsingarbúnaði, bæði útlits- og 

tæknilega. 

Sýningaraðstaða lýsingardeildar 

er til húsa í Klettagörðum 12. 

Þar eru til sýnis fjöldi ólíkra 

lampa og ljóstvista við 

margvíslegar aðstæður. 



TZ-50-einingarnar eru hannaðar fyrir 

innfelldan rammalausan frágang 

á lampabrautum í loft og veggi. Útbrún 

eininganna er rúnnuð og lampi er festur 

í braut. Ljósbúnaðurinn er álprófíll með 

T5 flúrperum eða ljóstvistum. Ljóshlífin 

er fáanleg með satin-frosted eða acrylic 

áferð, kúpt eða slétt. 



TZ-150 er innfellt rammalaust brautarkerfi fyrir 

frágang í loft. Brautin samanstendur af lampahúsi 

á tveimur hæðum og þriggja fasa spennufæðingu 

í botni. Mögulegt er að blanda saman útfærslum af 

lýsingu, flúrperum, kösturum og  ljóstvistum. 

Brautarkerfið hentar vel í verslanir og skrifstofur þar 

sem blanda á saman góðri grunnlýsingu og kösturum.



TZ-100-einingarnar eru hannaðar fyrir 

innfelldan rammalausan frágang á 

lampabrautum í loft og veggi. Útfærsla sem er 

hugsuð fyrir óbeina lýsingu á loft, veggi og gólf. 

Ljósbúnaðurinn myndar 45° horn á loft eða vegg. 

Ljósbúnaðurinn er álprófíll með T5-flúrperum 

eða ljóstvistum. Ljóshlífin er fáanleg slétt með 

satin-frosted eða acrylic áferð.



Call-gifseiningar sem eru 

hannaðar fyrir frágang 

á ljósum í hefðbundin gifsloft 

og einnig í kerfisloft. Fáanlegar 

bæði kantaðar og hringlaga. 

Útbrún er rúnnuð.



Ljóstvistar

Ljóstvistar eru nýr möguleiki fyrir lýsingu til 

skrauts og skapa stemningu. Þeir henta 

einnig vel til leiðbeininga- og boðmerkinga.

Trio-light

Trio-light býður mikið úrval af ljóstvistum og búnaði tengdum 

þeim, m.a. ljóstvistaborða í varnarflokki IP 66.

• RGB og fastir litir, gult, rautt, grænt, blátt og hvítt.

• Álprófílar til uppsetningar á Light Strip.

• Aflgjafar og stjórneiningar.

Vossloh-Schwabe er stór 

framleiðandi á ræsibúnaði 

og öðrum íhlutum fyrir 

lýsingarbúnað. Þeir bjóða 

einnig mikið úrval af 

ljóstvistum og búnaði 

þeim tengdum.

• Vírundnar straumfestur

• Rafeindastraumfestur (hefðbundnar eða DALI)

• Rafeindaspennar (hefðbundnir eða DALI)

• Ræsar og þéttar

• Fatningar



Ljóstvistar búa til skemmti-

lega stemningu, hvort sem 

er í föstum litum eða með 

litablöndun (RGB). Helstu 

kostir ljóstvista eru lítil 

rafmagnseyðsla, langur 

líftími, og auðveld og þægileg 

uppsetning þar sem ljós-

gjafinn er sérlega nettur.

Henta víða:

• Verslanir

• Veitingastaðir

• Leikhús

• Heimili 



Brautir og kastarar

Bjóðum þriggja fasa kastarabrautir úr áli frá EUTRAC 

í miklu úrvali. Þær fást í ýmsum litum. Lengdir þeirra 

eru tveggja, þriggja og fjögra metra. Fjöldi aukahluta 

er fáanlegur ásamt úrvali af kösturum frá THORN, 

SCHMITZ, LTS og ON-OK.



MX SX TX

90 W  QT12 90 W  QT12 90 W  QT12

50 - 100 W  HST 50 - 100 W  HST 50 - 100 W  HST

35 - 70 W HIT 35 - 70 W HIT 35 - 70 W HIT

LTS sérhæfir sig í lýsingarlausnum fyrir fyrirtæki og verslanir.



Avenue Virtual 

Minimalísk, nútímaleg hönnun. Tvær 

stærðir; Avenue Virtual ø = 465 mm 

og Avenue Virtual XL ø = 565 mm. 

Hús úr silfurlökkuðu áli, toppskermur 

úr polykarbonati. Botnspegill úr áli. 

MT 70-150W. IP65. 

Avenue Deco

Fáanlegur á staur, á vegg 

og sem polli. Álhús og kúpa 

úr polykarbonati. 

TC-T 26-42W, SE 50-70W, QE 80-125W. IP54. 



Enn eru fáanlegar aðrar vinsælar 

gerðir frá Thorn sem hafa átt mikilla 

vinsælda að fagna á Íslandi. 

Sphere 

Johanna

Tekno 

Mexico 

Gamma Basic 

Gamma Classic 

Kineshatten 7375 



Iceland 

Fáanlegur sem vegglampi, í loft

eða polli. Botn úr ryðfríu 

stáli – matt ál eða svartur. 

Kúpull úr akrýl, glær eða satínáferð. 

LED 9W, TC-TEL 13W, 18W. IP65. 

FJORD 1

Fáanlegur sem veggljós og 

polli með 10 - 18 W sparperu. 

Framleitt úr akrýlplasti sem 

hentar íslenskum aðstæðum 

mjög vel.

TENDO 44

Lampinn er fæst sem 

veggljós og polli fyrir 

14 - 28 W T5-flúrperu.



Equator 

Fáanlegur á vegg og í tveimur 

polla útfærslum. Hvítt / 

anthracite / matt dökkgrátt ál. 

Kúpull úr Opalpolykarbonati. 

TC-T 13W, 18W. IP44. 

Avenue F 

Einstök og stílhrein hönnun. 

Fáanlegur á staur, á vegg og 

sem polli. Opal eða glær kúpull 

og hús úr sandhúðuðu áli. 

TC-T 42W, SE 50-70W, QE 50-125W, 

MT 70-150W, ST 70-150W. IP54. 

Madison Wall 

Vegglampi sem fullkomnar Madison 

heildarmyndina. 

QE 50W, TC-TEL 26W. IP54. 

Madison Bollard 

Fáanlegur sem polli, h = 1220 mm, 

ø = 345 mm. 

QE 50W, FSM 26W, MT 35W. IP54. 



186 

Veltanlegt 

(60°) halogenljós fyrir 

12V/230V. Fáanlegt í svörtu og áli. 

Einfalt / tvöfalt. Halogen 50W(max). IP23. 

191 / 192 

Snúanleg (350°) og veltanleg 

(35°) halogenljós fyrir 

12V/230V. Burstað ál. 

Halogen 50W(max). IPX3. 

265 

Rakaþétt halogenljós fyrir 12V/230V. 

Fáanlegt í hvítu, áli, krómi og burstuðu 

nikkel. Halogen 50W(max). IP65. 

CRUZ

CRUZ er ný kynslóð af innfelldum ljósum frá THORN. 

Ný hönnun frá grunni þar sem mikið er lagt upp úr 

fljótlegri og þægilegri uppsetningu. Fáanlegur fyrir 

18 - 150 W peru. Gott úrval fylgihluta fáanlegt.



Line XS er fáanlegur bæði 

með upp- og/eða niðurljósi. 

Margvíslegar útgáfur t.d. 

hringlaga.

Cosa fáanlegur hangandi, sem 

standlampi á gólf, borð eða í loft. 

Opalgler; hvítt, svart, rautt. 

Halogen 3x60W (max) G9. Tvær 

stærðir: ø = 350mm og 450mm. 

Schmitz Tendo, verðlaunaður fyrir hönnun á red dot 2004. 

Bein og óbein lýsing. Hægt að hafa í hvaða lengd sem er, eða raða 

einingum saman í hring eða önnur form. Í loft, hangandi eða á vegg. 

Úr rafhúðuðu (e. anodised) áli og akrýl með satínáferð eða grilli.   


