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Udendørsbelysning  
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Brands i FagerhultGruppen

Til inspiration har vi valgt et lille udvalg af 
produkter til udendørsbelysning fra de 
Brands der er i FAGERHULT GROUP 

Indholdsfortegnelse
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WE-EF 
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WE-EF

SIMES 

Vej og Gade

Pullerter

https://www.fagerhult.com/da/application-areas/udendorsbelysning/
http://www.atelje-lyktan.se/
https://www.weef.de/#!/int/products
https://www.fagerhult.com/da/application-areas/udendorsbelysning/
http://www.atelje-lyktan.se/
https://www.weef.de/#!/int/products
https://www.simes.com/en/catalogue/
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Park og By

Facade og Nærmiljø

DESIGNPLAN 

https://www.fagerhult.com/da/application-areas/udendorsbelysning/
http://www.atelje-lyktan.se/
https://www.weef.de/#!/int/products
https://www.simes.com/en/catalogue/
https://www.led-linear.com/en/products/house-of-light.html
https://www.fagerhult.com/da/application-areas/udendorsbelysning/
http://www.atelje-lyktan.se/
https://www.weef.de/#!/int/products
https://www.simes.com/en/catalogue/
https://www.designplan.co.uk/products/
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Ny Arnbjerg

Vej og Gade
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Vialume 75, 1 og 2

Vialume er en armaturfamilie der kan klare store veje, bygader og 
stier. Samme udtryk i hele kommunen. 
Vialume 1, stolpearmatur til villaveje og P-pladser. 
Vialume 75, er udviklet til at sikre gode lysegenskaber til mindre 
gader samt gang- og cykelstier. 
Vialume 2 er til gengæld en større og kraftigere version med høj 
lysstrøm og avanceret optik, der er udviklet til større veje eks. 
motorveje og til større 
parkeringspladser.

Evolume 1 og 2

Stolpearmaturet Evolume 1 opfylder behovet på gade, gang- og 
cykelsti samt mindre parkeringspladser. 

Evolume 2 er et større armatur med avanceret optik, som giver en 
lysstrøm på op til 18.300 lumen. Det er en kraftigere version, som 
er beregnet til vejbelysning på bredere hovedgader, motorveje og 
store parkeringspladser.

Evolume-serien er helt enkelt god teknisk belysning – teknisk 
avancerede armaturer til lave investeringsomkostninger.

Opalume 1 og 2

Opalume har en opal eller lystæt skærm. Det er muligt at have 
farvet lys ud af skærmen mens der er hvidt lys ud af armaturet 
nedad. Opalume fås i den runde form eller den koniske.

Vej og Gade

https://www.fagerhult.com/da/application-areas/udendorsbelysning/gade-og-vej/
https://www.fagerhult.com/da/application-areas/udendorsbelysning/gade-og-vej/
https://www.fagerhult.com/da/application-areas/udendorsbelysning/gade-og-vej/
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Stockholm G2

Det klassiske Stockholm armatur med LED varetager og formidler 
lyset på en behagelig måde. Armaturet består af en bred sort ydre 
skærm og en hvælvet grå inder skærm, som giver en afbalanceret 
lysspredning. 
Stockholm er en komplet familie som består af line-, væg- og 
stolpearmaturer

Bianca II

Bianca giver et meget behageligt og vel afblændet lys. Et visuelt 
interessant LED-armatur som med sin diskrete form passer i de 
fleste miljøer. Denne har en effektiv vejoptik. 
Bianca er en komplet familie som består af loft-, væg- og stolpear-
maturer

Conledo G2

Conledo har et transparent ydre med et indhold, som blomstrer 
op, når mørket falder på. Den opale kuppel lyser op og bliver til 
et trygt punkt, som ses på afstand. For energibesparelser tilbyder 
Conledo G2 både CLO (Constant Light Output) og natsænkning. 

Vej og Gade

http://www.atelje-lyktan.se/
https://www.fagerhult.com/da/application-areas/udendorsbelysning/gade-og-vej/
http://www.atelje-lyktan.se/
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Halo

Halo er et armatur der passer ind både i ældre bydele og moderne 
arkitektur. Skærmen belyses med et varmt og behageligt LED-lys 
som viser armaturets form. En klode som  lyser og viser vejen. 
LED modulet er placeret på lidt tilbagetrukket og nederst i arma-
turet og retter lyset nedad. Den mørke aluminiumskant tydelig-
gør cirklen. Halo er en familie med væg-, line- og stolpearmatur.

VFL530 LED

 
VFL530 LED et armatur til montage på mast. Mulighed for mange 
forskellige lysdistributioner.

RMC320

 
Armatur til montage på mast. Fås også som dobbelt samt til væg-
montage. Mulighed for mange forskellige lysdistributioner.

Vej og Gade

http://www.atelje-lyktan.se/
https://www.weef.de/#!/int/products
https://www.weef.de/#!/int/products
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Classisk armaturserie

 
We-ef har en række klassiske armaturer. Eksempelvis AL500, 
ALP500, AOP500, ASP500 og BSP500.

RFL500 og

 
RFL500 armatur til montering på mast. Mulighed for mange 
forskellige lysdistributioner.

CFS500 og RFS500 LED

 
CFS500 og RFS500 er for montage på wire/bardun. Mulighed for 
mange forskellige lysdistributioner.

Vej og Gade

https://www.weef.de/#!/int/products
https://www.weef.de/#!/int/products
https://www.weef.de/#!/int/products
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Pullerter
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Verda

Verda pullerten giver både almen belysning og et retningsbe-
stemt lys, der lyser underlaget op og viser vej. Verda pullertens 
afrundede design læner sig lidt op ad den mere klassiske  
parkbelysning. 

Azur

Azur pullert har et enkelt design og giver et behageligt lys langs 
eksempelvis gangstier og miljøet omkring huset.  
Azur er en familie med pullert og stolpearmatur.

Vivita

Vivita pullerten giver både almen belysning og et retningsbe-
stemt lys, der lyser underlaget op og viser vej. Vivita pullertens 
markerede stivere og plane overflade afspejler standertoppens 
moderne design. 

Pullerter

https://www.fagerhult.com/da/application-areas/udendorsbelysning/park-og-by/
https://www.fagerhult.com/da/application-areas/udendorsbelysning/park-og-by/
https://www.fagerhult.com/da/application-areas/udendorsbelysning/park-og-by/
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Tall

Armaturet er i Cortenstål, et materiale i naturfarve som passer i 
de fleste udendørsmiljøer.  Cortenstål behøver inegn overflade-
behandling. Det ruster i starten men stopper når der der dannet 
en rust overflade. Almindeligt stål ville fortsætte. Cortenstålets 
rustfarvede nuancer går fint ind sammen med træers rødbrune 
stammer. 

Linx

Linx pullerten giver et indirekte afblændet lys via en semidiffus 
reflektor. Armaturet finder sin plads langs gangstier og i miljøer 
hvor man ønsker et symmetrisk og godt afskærmet lys. Linx er 
tilpasset det moderne landskab men skaber også spændende 
kontraster mod ældre og varieret arkitektur. 
 

Tall Lite

Tall Lite er det farverige medlem af familien. Materiale valget 
faldt på aluminium, hvilket betyder at de nemt kan lakkeres i 
andre farve. Et 100% genanvendeligt armatur der som standard 
leveres pulverlakeret i farverne rubinrød, aluminium- og/eller 
antracitgrå. 

Pullerter

http://www.atelje-lyktan.se/
http://www.atelje-lyktan.se/
http://www.atelje-lyktan.se/
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ZFY230 LED-FT / CFY259 LED

ZFY pullert. Kontrolleret distribution, symmetrisk.  
Og CFY pullert. Lysdistribution lige frem eller asymmetrisk. 
Begge pullerter er IP66, IK10. 5CE orrosionsbeskyttelse. Pulverlak-
eret i RAL 7016, RAL 9004, RAL 9006, RAL 9007 eller RAL 9016. De 
fabriks installerede LED kort kan nemt udskiftes for opdatering. 

CTY150 LED-FT / XRY334 LED

Pullerter både CTY og XRY  har begge symmetrisk lysfordeling. 
Deres design er velegnet i mange miljøer. Begge pullerter er IP66, 
IK10. 5CE orrosionsbeskyttelse. Pulverlakeret i RAL 7016, RAL 
9004, RAL 9006, RAL 9007 eller RAL 9016. 

GRY234 LED

Pullert der styrer lyset symmetrisk ned og rundt. Gry fås i to høj-
der; 700 mm og 1000 mm. Begge IK10 og IP55.

Pullerter

https://www.weef.de/#!/int/products
https://www.weef.de/#!/int/products
https://www.weef.de/#!/int/products


13

Reef

REEF tilbyder en bred vifte af pullerter og korte pullerter som fås 
i forskellige dimensioner og forskellige lys konfigurationer. Det 
innovative design, soliditeten og lysbehandlingen giver mange 
muligheder for løsninger til forskellige applikationer.

Column

COLUMN er karakteriseret ved sin solide kvalitet og den uniforme 
lys distribution; der er velegnet til belysning af by- og boligo-
mråder, såvel som parkeringspladser og gangstier. Sortimentet 
består af flere forskellige dimensioner, versioner og lysfordelinger. 

Concrete

Beton er hovedingrediensen i denne pullert med mange lys-
løsninger. Concrete fås i to forskellige størrelser, med enkel- eller 
dobbel lysudgang. Denne pullert bliver en lys skulptur der er 
velegnet til gangstier, haver, parker og landskabs områder. 

Pullerter

https://www.simes.com/en/catalogue/
https://www.simes.com/en/catalogue/
https://www.simes.com/en/catalogue/
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Park og By
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Verda

Verda er et alsidigt armatur. Den traditionelle grundmodel kan 
suppleres med dekorringe og skærm, hver for sig eller i kombi-
nation. På denne måde kan belysningen nemt varieres i et større 
område – eksempelvis i en park, på et torv eller i en boligforening 
– med et sammenhængende æstetisk udtryk.
Et behageligt lys i ansigtshøjde gør det nemt at identificere dem, 
man møder, og se, hvad der venter længere fremme. Lyset for-
deles jævnt hen over gangstien, hvilket forbedrer sigtbarheden, 
trygheden og sikkerheden. 

Vivita

Vivita er et smalt, cylinderformet stolpearmatur, som giver et 
moderne og stilfuldt indtryk i moderne parkmiljøer. Den perfekte 
kombination af stivere og ringe skaber et raffineret udseende, der 
fremhæves tydeligt både om dagen, og når belysningen tændes 
om aftenen. Vivita fås med stor skærm (Ø 720 mm), som giver en 
mere dramatisk visuel effekt. 
Vivita bruger en kombination af indirekte og lodret lys. Resultatet 
er en skøn rumoplevelse, og lyset oplyser også miljøet ved siden af 
gangstien, så man får et overblik over hække og buske. 

Rondo G2

Et tidløst design gør Rondo til det perfekte valg ved lyssætning 
omkring boligkomplekser, kontorer, skoler og anden bebyggelse. 
Rondo G2 er udviklet med fokus på energieffektivitet og visuel 
komfort og lang levetid. Reflektorerne er meget effektive og 
armaturerne kan fås i to forskellige varianter – ”Power” eller 
”Visual”.

Park og By

https://www.fagerhult.com/da/application-areas/udendorsbelysning/park-og-by/
https://www.fagerhult.com/da/application-areas/udendorsbelysning/park-og-by/
https://www.fagerhult.com/da/application-areas/udendorsbelysning/park-og-by/
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Devina

Devina fås i 4 forskellige udtryk; Rimfrost, kallkälla, Höstglöd og 
Solglitter. 

Hver variant af Devina har sit særlige visuelle sprog, som kom-
mer til udtryk gennem den udvalgte materialesammensætning. 
Det enkle nordiske design betyder at armaturet passer i mange 
forskellige miljøer. 

Kontakt os hvis du ønsker armaturet med din egen dekoration.  

Höstglöd SolglitterRimfrostKallkälla

Azur

Azur er en komplet familie som giver merværdi i dit  
belysningsprojekt. Baseret på den vertikale lyseffekt giver  
serien dynamiske og komfortable lyssætninger. Azur stolpe giver 
et vertikalt lys som passer godt i såvel parker og boligområder 
som i mere moderne bymiljøer. 

Lunova

Lunova er det perfekte valg, når det gælder rundstrålende 
stolpearmaturer til park- og bymiljøer. 
Lunova skaber udendørsmiljøer i byen, som føles trygge og sikre 
for indbyggerne. Hvor belysningen er god, tør mennesker at op-
holde sig. Muligheden for at anvende avancerede styresystemer 
sikrer desuden en lang levetid og en energieffektiv drift. 

Park og By

https://www.fagerhult.com/da/application-areas/udendorsbelysning/park-og-by/
https://www.fagerhult.com/da/application-areas/udendorsbelysning/park-og-by/
https://www.fagerhult.com/da/application-areas/udendorsbelysning/park-og-by/
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Bianca

Bianca har gode lysegenskaber og giver et behageligt  godt 
afblændet lys. Et visuelt interessant LED-armatur som med sin 
diskrete form er let at placere i de fleste miljøer; parker, entréer 
og parkeringer. Bianca er en komplet familie som ndeholder loft-, 
væg- og stolpearmaturer.

Skipper

Den opale gennemlyste midterdel giver et  blødt og diffust lys 
som markerer armaturet  og giver det karakter. På denne måde 
reduceres både risikoen for blænding og den oplevede intensitet 
på nedlyset. 
Stolpearmaturet er tilpasset både til veje, cykel- og gangstier amt 
parkeringspladser.

Stockholm Park

Stockholm Park supplerer den øvrige Stockholm familie med sit 
helt eget design. Mange anvendelses muligheder. Elegant udtryk. 

Park og By

http://www.atelje-lyktan.se/
http://www.atelje-lyktan.se/
http://www.atelje-lyktan.se/
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Stelo

Stelo er en elegant lyssøjle specielt velegnet til gangstier, torve og 
parker. Reflektoren sikrer blændingsfri belysning og maximerer 
afstanden mellem hver pullert. 

Poster

Poster er den perfekte løsning til at belyse landskabet på en stilig 
og elegant måde. Armaturet er minimalistisk meget funktionel. 
Dertil kommer at det er resistent på grund af den støbte alumini-
um som har et lavt indhold af kobber. 

Avenue

Avenue er et armatur med et skarp design, produceret i støbt alu-
minium og seneste LED teknologi. Den kompakte størrelse og det 
innovative mastebeslag tillader montage af Avenue i forskellige 
højder og på forskellige stolpe diametre. Avenue leveres desuden 
med en avanceret optik som har stor indflydelse på montage 
afstanden. 

Park og By

https://www.simes.com/en/catalogue/
https://www.simes.com/en/catalogue/
https://www.simes.com/en/catalogue/
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LTM400

 
LTM er en elegant Lyssøjle, kontrolleret lysdistribution, symme-
trisk.

IP55, IK10. Aluminiums konstruktion. 5CE korrosionsbeskyttet 
inklusiv PCS hardware. Pulverlakeret i RAL 7016, RAL 9004, RAL 
9006, RAL 9007 eller RAL 9016. 

LTP400

 
Lyssøjle Tresidet lys output, diffuseret distribution, symmetrisk. 

IP44, IK10. Aluminiums konstruktion. 5CE korrosionsbeskyttet in-
klusiv PCS hardware. Pulverlakeret i RAL 7016, RAL 9004, RAL 9006, 
RAL 9007 eller RAL 9016. 

Park og By

https://www.weef.de/#!/int/products
https://www.weef.de/#!/int/products
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Facade og Nærmiljø
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Rondo G2

Rondo G2 er udviklet for LED med fokus på energieffektivitet og 
visuel komfort og lang levetid. Reflektorerne er meget effektive og 
armaturerne kan fås i to modeller “Power” og “Visuel” 

Et tidløst design gør Rondo til det perfekte valg ved lyssætning 
omkring boligkomplekser, kontorer, skoler og anden bebyggelse. 
Familien består af væg-, loft- og stolpearmaturer. 

Discovery Evo

Discovery Evo fås i en  udendørsmodel, som kombinerer IK 10 
med IP 55. Monteringen er en af de hurtigste på markedet. En in-
novativ løsning med installationsring og en brugervenlig lyskilde 
gør installationen enkel og sikker. 

PoleLite

God udendørs belysning er en forudsætning for tryghed. Ofte 
kan det være svært at få den nødvendige mængde lys fra et og 
samme stopearmatur. 
PoleLITE kan belyse legepladser, parker og torve såvel som statuer, 
bevoksning og trækroner. Armaturet sidder på et leddelt beslag 
så det kan stilles i den rette position til dit projekt. PoleLITE er en 
spot der med enkle midler giver dig uendelige muligheder! 
PoleLITE fås desuden som vægmodel.

Facade og Nærmiljø

https://www.fagerhult.com/da/application-areas/udendorsbelysning/facade-og-narmiljo/
https://www.fagerhult.com/da/application-areas/udendorsbelysning/facade-og-narmiljo/
https://www.fagerhult.com/da/application-areas/udendorsbelysning/facade-og-narmiljo/
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Stockholm Wall

Det klassiske Stockholm armatur med LED varetager og formidler 
lyset på en behagelig måde. Armaturet består af en bred sort ydre 
skærm og en hvælvet grå inderskærm, som giver en afbalanceret 
lysspredning. 
Stockholm er en komplet familie som består af line-, væg- og 
stolpearmaturer

On Ground

On Ground er et ekstremt robust nedgravningsarmatur som til 
forskel fra andre indirekte løsninger ikke er nedgravet i sin fulde 
længde. Den passer ind i miljøer hvor der kræves et ekstra robust 
armatur med et neutralt design og gode lysegenskaber. 

Bumling Mini Wall

Bumlingen, en svensk designklassiker til indendørs. Nu lanceres 
klassikeren i to andre størrelser 190 og 250 mm til væg montage 
udendørs. Fås i to farver.

Facade og Nærmilja

https://www.fagerhult.com/da/application-areas/udendorsbelysning/facade-og-narmiljo/
http://www.atelje-lyktan.se/
http://www.atelje-lyktan.se/
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Halo Wall

Halo armaturet fås i to størrelser, 600 og 450 mm i  diameter. 
Vægarmaturerne er velegnet i mange forskellige projekter og især 
hvor der allerede findes Halo som stolpearmatur. Armaturhus er i 
støbt aluminium. 

Bianca

Bianca er et godt afblændet LED armatur. Med sin diskrete form 
passer armaturet i de fleste miljøer eksempelvis indgangspartier, 
udhæng og som acade belysning. Bianca er en komplet familie af 
loft-, væg- og stolpearmaturer. 

DOC100/DAC200

DOC er en Downlight. DAC er en påbygget downlight. 
Begge modeller fås som bred-, middel- eller smalstrålende med 
en skarp “cut-off”, symmetrisk, eller med wallwash distribution, 
asymmetrisk. Tilt og roterbar. IP66, IK07. 
5CE korrosionsbeskyttelse inklusiv PCS hardware. PMMA LED 
linse. 30° tilt og 355° roterbar.

Facade og Nærmiljø

http://www.atelje-lyktan.se/
http://www.atelje-lyktan.se/
https://www.weef.de/#!/int/products
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FLC

Projektør der fås i bred-, middel-, smal- eller meget smalstrålende 
med en skarp “cut-off”, symmetrisk.
IP66, IK07. 

ULC210

Undervandsspot. Middel- eller meget smalstrålende. IP68 (op til 
10 meter) Klasse III. Armaturhus i rustfristål.

ETC

Nedgravningsarmatur med diffus lysdistribution.
Armaturhus i rustfri stål. Sikkerheds glaslinser; max. last 5 tons. 
Fabriksinstallerede LED kort i enten hvid, rød, grøn, blå eller RGB. 

Facade og Nærmilja

https://www.weef.de/#!/int/products
https://www.weef.de/#!/int/products
https://www.weef.de/#!/int/products
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Indbyggede vægarmaturer

Indbyggede vægarmaturer i mange forskellige modeller, rektan-
gulære og kvadratiske; STI, STL, STP, QRI og SVO. Ønskes et rundt 
armatur så er der bla.a TRO. Mulighederne er mange

Quantum

Et robust vægarmatur. Det cirkulære armatur vejr- og vandalresis-
tent (er testet til IK16 og IP65) 

Produceret i støbt aluminium med finish i titanium polyester pul-
verlakering. Den opale skærm er montret med sikkerhedsskruer. 

Facade og Nærmiljø

Tuscan

Tuscan er et super robust LED armatur der er velegnet i tunneller. 
Tuscan LED er et energieffektivt armatur der er et velegnet alter-
nativ til erstatning af ældre armaturer.

https://www.weef.de/#!/int/products
https://www.designplan.co.uk/products/
https://www.designplan.co.uk/products/
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Fokus

Projektøren Focus blev udviklet for at imødekomme lysdesign-
ernes høje krav. Formsproget og den lysmæssige ydeevne gør 
den anvendelig og populær i mange forskellige projekter. Den 
fleksible projektør familie inkluderer flere forskellige størrelser, 
lysfordelinger og tilbehør for montage eks. På væg, stolpe eller i 
jorden. Fås med linser eller effektiv chip on boardløsning (COB), 
samt i RGB-udførelse.

Stage

Stage Round er en lille spot men derfor er ydeevne, kvalitet og lys-
behandling stadig i top. Stage fås i modellerne Stage, Megastage 
og Ministage. Designet er kendetegnet ved ribber på bagsiden. 
Stage er designet af Holscher Design.

Minishape

Shape er et unikt og alsidigt produkt med et lys der effektivt kan 
lyse en vindueskarm op. Det kan placeres på forskellige måder i 
vinduet for at skabe spændende effekter i boligbyggeri, offentlige 
bygninger og andre facader. Armaturet anvender kun én lysdiode 
og kan let vippes 5° så den passer til alle vinduestyper. 
 
 
 

Facade og Nærmilja

https://www.simes.com/en/catalogue/
https://www.simes.com/en/catalogue/
https://www.simes.com/en/catalogue/
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Nano

Nano er et armatur der er designet til at oplyse elementer eksem-
pelvis på facader. Et lineært LED armatur i IP65 dvs. er vand resis-
tent og velegnet til udendørs applikationer. Minimalistisk design 
gør armaturet så diskret som muligt i arkitekturen. 

Adonis og Oceanos

Adonis 24 V, lys intensiv, IP67 og IK10 certificeret, smalt linært 
LED armatur med opal afskærmning.  
Armaturet er IP67 beskyttet mod vand, salt vand, opløsningsmid-
ler og UV stråler. Fås i 5 standard længder og er klar til plug in 
med en IP67 mini-connector.

Oceanos IP67 og IK10 certificeret, opalt lineært LED indbygnings 
armatur til udendørs brug. Sømløse linier af homogentlys. Kan 
bruges som guide lys for fodgængere og køretøjer. 

Facade og Nærmiljø

VENUS

Det bøjelige armatur. Der vælges model om de skal kunne bøjes 
sidelæns eller top op/ned.
Det er IP67 dvs. tåler både vand, salt vand og UV stråler.  
Armaturet er indkapslet i polyurethan.  
Kun fantasien sætter grænser for anvendelsen.

https://www.led-linear.com/en/products/house-of-light.html
https://www.led-linear.com/en/products/house-of-light.html
https://www.led-linear.com/en/products/house-of-light.html
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