
louis poulsen
Design to shape light



Lygter

Pullerter
Effekt / Væg



• Generel info om louis poulsen

• Opdateret lyspolitik ( Design to shape light )

• Samarbejdspartnere

Targetti Italien

ProLicht Østrig



I 1924 skabte Poul Henningsen sin banebrydende Paris-lampe for Louis Poulsen, 
og den måde, vi designer på for at forme lys, kan spores direkte tilbage til hans 
syn på dualiteterne inden for design og lys.

Den danske belysningsvirksomhed Louis Poulsen, grundlagt i 1874, er rodfæstet i den 
skandinaviske designtradition, hvor form følger funktion. Vores produkters funktion og 
design er skræddersyet til at afspejle og understøtte rytmen i det naturlige lys. Hver eneste 
detalje i designet har et formål. Og hvert eneste design starter og slutter med lys.

Vi tror på passioneret håndværk, som frembringer lys af høj kvalitet, og produkter, der ikke 
kun er en fryd for øjet, men også skaber et smukt lys.
I tæt samarbejde med designere og arkitekter som Poul Henningsen, Arne Jacobsen, Verner 
Panton, Øivind Slaatto, Alfred Homann, Oki Sato, Louise Campbell og andre talenter har vi 
etableret os som en af de vigtigste globale udbydere af arkitektonisk og dekorativ 
belysning. Vores produkter trodser traditionelle produktkategorier og dækker både det 
professionelle og det private marked for belysning til indendørs og udendørs brug.

Midlet er enkelt og smukt design. Vores formål er at skabe en attraktiv atmosfære, som har 
en positiv indflydelse på både mennesker og steder.

We design to shape light.



• Flindt lav pullert

• H-Pullert høj / lav

• Dart projektør serie

• Radiis uplight serie

• Terminal LED

• LP Capsule

• LP NN / Christian Flindt

• Kipp RetroFit

• Toldbod RetroFit

• Albertslund Retrofit

• Icon Retrofit

Nye produkter



Flindt pullert Høj / Lav

• Flange
• Nedgravning
• Støbe

• Dim 1 – 10 V
• Natdæmp 50%



H-Pullert



Dart Medium

Dart Piccolo 3 – 14W

17 – 34W







Radiis Serie Uplight

Radiis 109

Radiis 210



Terminal LED

- System output ca. 3800lm/35W
- Light control: DALI / 1 – 10v











Christian Flindt

















Kipp LED RetroFit
• 14W
• 27W



Toldbod LED RetroFit
• 12, 18, 27 & 29W Sym
• Icon Retrofit indsats Asym



Albertslund Mini LED RetroFit
• 18, 24 & 36W



Icon LED RetroFit
• 21, 25, 41, 44, 51 & 54W

Erstatter fra 26/42W Tc-T op til
100W HiD/CDO/HCI/HQI/HIT


