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Skælskør Lampehoved. 

 

Velamp leverer også et meget moderne 
lampehoved som hedder Skælskør.. 
Lampehovedet er sekskantet og særdeles 
elegant. Lampehovedet produceres af 
støbejern og kobber. Glasset er hærværksikret 
polycarbonat.  

Til vores Skælskør lampehoved har vi udviklet 
en sekskantaet søjle SG1, samt en elegant 
vægarm V4, som vi anbefaler til dette 
lampehoved. 

Lampehovedet leveres 5stk. E14 fatninger, og 
er derved forberedt for LED lyskilder.   

Udskiftning af pærer foregår nemt ved at vippe 
låget. 

Lampehovedet overfladebehandles med 
metallisering + 2komponent primer + 
2komponent antracit Schuppenpanzer. 

Vore lampeløsninger opfylder: Klasse2, CE-
mærkning, samt IP54. 

Lampehoveder leveres uden lyskilder. 

• Lampehovedet produceres af støbejern og kobber.  

• Glasset er hærværksikret polycarbonat.  

• Lampehovederne leveres normalt med 5stk. E14 fatninger, og er derved forberedt for LED 
lyskilder. Udskiftning af pærer foregår nemt ved at vippe låget.  

• Det store lampehoved HS2 kan opgraderes med Louis Poulsen LED indsats. 

• Støbte dele behandles med: metallisering + 2komponent primer + 2komponent antracit. 

• Klasse2, CE-mærkning, samt IP54. 

• Lampehoveder leveres uden lyskilder.  

 

Størrelse mål i cm, h*b Antal E14 anslutning Pris uden moms* Pris med moms* 

Stor, HS2 72*43 5 Ø78mm 10.290.- 12.863.- 

*uden fragt og emballage. Priser gældende pr. Juli, 2019 
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Skælskør HS2 samt SG1 lampestander 
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Skælskør HS2 samt V4 vægarm.

 



 

 Dansk produceret støbejern siden 1944 -lamper · vinduer · bænke mm .  

Velamp A/S · Søndergade 91 · DK- 6600 Vejen · +45 75 36 62 00 · kontakt@velamp.dk · www.velamp.dk 

Skælskør HS2 samt SG1 lampestander 
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Skælskør HS2 samt V4 vægarm.

Skælskør HS2 samt V4 vægarm.
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Lampehoved HS2 samt lampestander SG1 langs molen i Skælskør

  


