
Hi-Hat



“Den här familjen av armaturer är en miljö-
vänlig miljöbelysning”, säger Göteborgsba- 
serade formgivaren Henrik Schulz om den  
nya serien LED-armaturer, Hi-Hat, som han  
formgivit för ateljé Lyktan. 

Lampornas strama och eleganta kontur är  
inspirerad av trumsetets dubbla cymbaler.  
Allt från den formsprutade skärmen i frostvit 
akryl till den vitlackerade foten och pendeln  
ger Hi-Hat ett enhetligt uttryck. Den platsar  
i många sammanhang utan att förlora sin 
identitet.

“Den vackra ljusbilden är jag mest stolt över”, 
säger Henrik Schulz. Små lysdioder är place- 
rade inuti skärmens cirkulära sfär vilket ger 
en mycket jämn ljusfördelning. ateljé Lyktans 
produktutvecklare Demir Pergjegjaj håller 
med. “Vi gjorde mycket research på olika  
LED-don och hittade till slut ett väldigt nätt  
och smalt som kunde placeras i lampans fot. 
Det gjorde en stor skillnad för ljusets spridning 
– nu finns inget i dess väg”.



Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2011.



“Hi-Hat är en komplett 
familj vilket skapar 

fin harmoni i en inredning”

Henrik Schulz, Schulz Arkitekter.



Teknisk information



Material Stomme i metall. Skärm i opal formsprutad akryl.
Montering Tak/pendel: Tvåpunktsupphäng C-C 70 mm.
Anslutning Tak/pendel: Kopplingsplint 5x2,5 mm² i takkopp.  
 1-fas överkoppling och utanpåliggande kabel möjlig.  
 Pendelhöjd 3 m som standard.
 Bord/golv: Textilsladd med stickpropp, längd 3 m.  
 Accentfärg på sladd på förfrågan.
Standardfärg Vit NCS 0500 G50.
Övrigt Inkl. LED ljuskälla, ljusfärg 3000K.
 Färgåtergivning Ra min 85. 
 Bord/golv: Dimbar via dragsnöre. Klass II.

Hi-Hat

Design av Henrik Schulz

Beskrivning ØxH (mm) Armatureffekt Armaturljusflöde Armaturljusutbyte Art.nr. Närvarosensor  DIM Färg

Tak/Vägg 385x78 15W LED  430 lm 29 lm/W  200583 -357 -418 Vit

Tak High Output 385x78 24,5W LED 1718 lm 70 lm/W  200585 -357 -418 Vit

Pendel 385x78 15W LED  655 lm 44 lm/W  200582  -418 Vit

Bord 385x390 15W LED  655 lm 44 lm/W 200580    Vit

Golv 385x1400 15W LED  655 lm 44 lm/W 200581    Vit
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Golv

Tak/Vägg

Pendel

Förklaring tilläggsnummer:
-357: Microvågssensor hytronic. Inbyggd i stomme på/av.
-418: Extern digital ljusreglering DSI/DALI (korridorfunktion). 
Inställt värde bibehålls även efter strömavbrott.
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Accentfärg på sladd på förfrågan.



Hi-Hat finns som tak-, pendel-, vägg-, golv- 
och bordlampa. De har alla samma form-
sprutade skärm vilket ger serien ett enhetligt 
uttryck. Hi-Hat kan med lätthet placeras  
både i receptionen, över bordet och bredvid 
sängen. “Det är en komplett serie”, säger 
Schulz. “Den skapar fin harmoni i en inred-
ning och kommunicerar ett miljötänk”.

Den intrikata utformningen av golv- och  
bordlampans fotparti visar på ateljé Lyktans 
intresse för detaljer. Lampfoten är dubbel –  
den nedre delen av metall för att ge lampan 
stabiliserande vikt, den övre av aluminium. 
Utrymmet mellan de två skivorna används  
som vinda för den textilklädda sladden –  
en lika vacker som funktionell lösning. 



Huvudkontor

Fyrvaktaregatan 7, SE–296 81 Åhus
Tel: +46 (0)44 28 98 00  Fax: +46 (0)44 28 98 38 
E-post: info@atelje-lyktan.se

Kontor

Stockholm
Hesselmans Torg 9, SE-131 54 Nacka

Göteborg
Sofierogatan 3A, SE-412 51 Göteborg

Malmö
Slussgatan 10, SE–211 30 Malmö

Boden
Pontonjärvägen 10, SE–961 43 Boden
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