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Lyskilder  
Vores lamper leveres som standard uden lyskilder(pærer) så dette er en vejledning til valg af lyskilde. 
 

Tophængte E14 fatninger 3 eller 5stk. 
De tophængte fatninger er en direkte afledning 
fra slutningen 1800tallet og op til midten af 
1900tallet hvor man brugte gas som drivmiddel. 
Hver lampe havde 3 gasposer som hang ned fra 
toppen. Som standard leveres vores lille lampe 
størrelse med 3 tophængte e14 fatninger og vores 
mellem og stor størrelse er med 5 fatninger. 
 

 
E27 fatning på søjlen. 
E27 fatningen på en kronefatning placeret på 
centerrøret er en direkte pendant til dengang man 
fyrede med lampeolie fra en dåse og med væge i 
midten af 1800-tallet. Nu bruger vi så bare strøm.  
På disse keramiske kronefatninger findes der i dag 
mulighed for at montere almindelige pærer, men 
man kan også vælge en meget dekorativ bulb 
pære eller måske en Edison form.   
 

 
Louis Poulsen lampe indsats. 
Som en tredje mulighed kan vi også tilbyde en 
nyfortolkning af de tophængte pærer. Her kan vi 
tilbyde en Louis Pulsen enhed på 19watt LED 
plafon som monteres på centerrøret. Fordelen 
ved denne er at alt lyset kastes ned mod jorden. 
Den blænder ikke, da man ikke kigger direkte ind i 
LEDerne. Den giver nogle flotte genskin i 
lampeglasset.  En anden fordel er at den kan 
automatisk reducere til omkring 11watt om 
natten.  
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Antal og hvor kraftige pærer 
På åbne pladser skal man forvente behov for kraftige pærer. 
Monteret på husmure og omkring snævre passager skal man forvente den mindste watt 
angivelse. 
MEN det bedste råd vi kan give, er at prøve…. Smag og behag og ikke mindst behov er altid 
forskellig. 

Lampens 
størrelse 

E14 Tophængte fatninger E27 keramisk fatning nederst 
Tophængt Louis Poulsen LED 

enhed. (option) 

 

   

Lille 
3stk E14, 1,5-3watt LED pr 

styk 
1stk E27, 3-5watt LED Ej mulig 

Mellem 5stk E14, 2-3watt LED pr styk 1stk E27, 4-8watt LED Ej mulig 

Stor 5stk E14, 2-4watt LED pr styk 
1stk E27, bulb eller Edison 

form, 6-10watt LED 
19watt, med automatisk 

natsænkning 

 


