Danlamp – glødelamper i unik kvalitet.

Vi har gløden

Ægte glød og ægte viden
På fabrikken i Aabenraa produceres pærer i alle
kvaliteter og tilpasset alle forhold. Som en unik
service tilbydes skræddersyede løsninger i både

Danlamp er Danmarks eneste producent af glødepærer og har været førende

små, mellemstore og store produktioner.
Danlamp udfører tillige omfattende kvalitetstests

inden for udviklingen af lyskilder siden 1931. Vi leverer individuel dekorativ

af glødepærer, der sikrer, at pærerne har den

belysning til erhvervsliv og kirker samt højtspecialiserede lamper til skibsfart

Danlamp råder over en unik ekspertise inden

forventede lysvirkning, lysstyrke og kvalitet.

og trafiksignaler. Vi rådgiver tillige om lysløsninger. Hos Danlamp er du sikret

for glødepære-teknologi og rådgiver bl.a. om

unikke kvalitetsprodukter og alle kompetencer ét sted.

logistikløsninger.

Historiske lyspunkter
Danlamp har udviklet og introduceret en hel række
klassiske glødepærer. SM-lampen har gennem
mange år været et kendt og respekteret internationalt brand på grund af sin unikke kvalitet og
holdbarhed. Endnu en klassiker fra Danlamp er
den elektriske kirkekerte, der oplyser i de fleste
nordiske folkekirker.

Spot på dekorativt lys
I dag er Danlamp førende inden for udviklingen
af glødepæren – særlig på det voksende marked
for dekorative lamper. Danlamp udvikler stadig
nye designs og har bl.a. arbejdet sammen
med anerkendte designere fra Holmegaard og
Søren Madsen, der bl.a.
udviklede kirkekerten
og lavspændings trafiksignalet og lagde navn
til SM-lampen.

Malene Birger. Danlamp specialudvikler bl.a. pærer
skræddersyet til særlige behov og de konkrete
rum, pærerne skal oplyse.

materialevalg, energiforbrug, emballage og

Referencer:
Marine
``Aqua Signal
``Hella Marine
``Perko
``Peters + Bey
``Tranberg

Storleverandør af pærer til skibsindustrien

``Søværnet

Danlamp har gennem 20 år arbejdet sammen med SPC Marine,

``United States Coast
Guard

der leverer belysning til værfter i hele Norden.

``United States Navy

”Danlamp er SPC Marines foretrukne leverandør af lanternepærer. Kvaliteten er i
top i Danlamps robuste pærer, og det er ekstremt vigtigt på havet. Derfor har vi

``New York Water Taxi

bl.a. brugt Danlamps pærer på mere end 100 skibe fra Odense Stålskibsværft.”

Aesthetic

Jacob Molberg, adm. direktør SPC Marine

``Det Kongelige Teater
``Wallmans
(Cirkusbygningen)

Produktsortiment:
Marine

Sikkerhed på havet med

``Legoland
``Malene Birger

SM-navigationslamper

``Hoyvíkar kirkja
(Færøerne)

Aesthetic

Smukt lys med glødepærer

``Søm Kirke (Norge)

Traffic

Sikkerhed og holdbarhed med glødelamper

Special

Lyskilder til specialiserede formål

Solutions

Rådgivning og håndtering i alle led

``Valdemar Slot
``Holmegaard
``Grundtvigskirken
Traffic
Danlamp har leveret
sikkert og holdbart
trafiklys til byer i:
``Danmark
``Norge
``Sverige
``Island
``England
``Østrig
``Makau (Hong Kong)
Se mere på
www.danlamp.dk

Et lyspunkt i Europa
Lysproducenter lukker i stort tal for
produktion i Europa. Danlamp er i dag
en af de få tilbageværende garanter
for den europæiske tradition for design
og kvalitetshåndværk inden for produktion
af glødelamper. For vores kunder tilbyder
Danlamp et tæt samarbejde og en unik
kulturforståelse – som kan være helt
afgørende, når der skal udvikles
skræddersyede belysningsløsninger som
er smukke, helstøbte og bæredygtige.

DANLAMP A/S
Nygade 12 A, 6200 Aabenraa, Danmark
Telefon: +45 7462 2266
Telefax: +45 7462 8069
info@danlamp.dk
www.danlamp.dk

