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Waldmann blændfri kontorbelysning

OMFATTER
Up-lights og bordlamper monteret med blændfri og moderne energispare-
teknik, så de opfylder alle krav om lavt energiforbrug og blændfrit ar-
bejdsmiljø. Alle up-lights leveres både som rene up-lights eller som kombi-
neret op/nedad lysende armaturer. 

TYPER
MINELA
Arbejdsbordslampe med 1 x 6 W LED (light-emitting diode) lyskilde, der 
kan dæmpes kontinuerligt. Betjenes med Touch-LED berøringstaster med 
orienteringslys. Udbalanceret med gastrykfjeder. 
Minela giver et godt, diffust lys der samtidig har en flot farvegengivelse 
og en varm tone. Minela slukker selv efter 14 timer. 

TYCOON
Fritstående up/downlight med 4 x kompaktlysstofrør 55 W. eller LED lys-
kilder. Indbygget dagslysstyring, der indstiller lysniveauet efter lysindfal-
det. Dækker et rundt område på ca. 20 kvm. 
Med bevægelsessensor, der sikrer optimal energibesparelse, da lampen 
kun lyser når der er personer i lokalet.Forsynet med det nyudviklede mi-
croprismegitter, der muliggør placering af lamperne direkte over arbejds-
pladsen. Fritstående armaturer giver en økonomisk og fleksible belysning 
i f.eks. kontorlokaler, da de hurtigt kan flyttes rundt og kun kræver en 
230V stikkontakt. Fås også som bordarmatur samt som pendel- og loftar-
matur med 2 x kompaktlysstofrør 55 W. 

ATARO 
Fritstående up/downlight med 4 x kompaktlysstofrør 24 W og med 2 x 
kompaktlysstofrør 40 W. Indbygget dagslysstyring, der indstiller lysni-
veauet efter lysindfaldet. Dækker et rundt område på ca. 20 kvm. 
Med bevægelsessensor, der sikrer optimal energibesparelse, da lampen 
kun lyser når der er personer i lokalet. Forsynet med det nyudviklede mi-
croprismegitter, der muliggør placering af lamperne direkte over arbejds-
pladsen. Fritstående armaturer giver en økonomisk og fleksible belysning 
i f.eks. kontorlokaler, da de hurtigt kan flyttes rundt og kun kræver en 
230V stikkontakt. Fås også med 96 x LED, der kan dæmpes trinløst, og som 
pendel- og bordarmatur.

Akzent Licht 
Universal LED væg armaturer til opgange godkendt til fælles adgangsveje 
med polycarbonat afskærmning. Kan tåle mange tænd sluk og giver 100% 
med det samme også i udendørs områder hvor der nået af året er koldt.

FIRMAPROFIL 
Højager Belysning A/S er landsdækkende leverandør af belysning.
Firmaet leverer lys, lyskilder, LED, lysrør, pærer, belysning, LED indenfor ar-
maturer, bordlamper, lamper, maskinbelysning, kontorbelysning, industri-
belysning, hospitalsbelysning, laboratoriebelysning, institutionsbelysning, 
uplights, downlights, luplamper, samt gitre, batterier, sikringer m.m.
Højager Belysning A/S er en af de største leverandører af belysning til det 
professionelle marked i Danmark og har været på markedet i over 34 år.
Højager Belysning A/S har agenturerne for AURA, Derungs, Radium, Akzent 
Licht, Müller Licht, Luxram, Minwa Lighting og forhandler;Waldmann, Louis 
Poulsen, LK, EYE, Leuci Varta, Sylvania, Osram, Philips,Panasonic, Luxo, GE, 
LK, Megaman m.fl.

SERVICE / RÅDGIVNING
Firmaet har et landsdækkende service net af 17 salgskonsulenter og 5 pro-
jektkonsulenter der tilbyder rådgivning indenfor belysning, optimering af 
belysningsanlæg med forslag til mest økonomisk armatur og lyskildevalg 
ved den enkelte arbejdsopgave, samt kontrol af, om lysanlægget overhol-
der dansk lovgivning som DS700. 

Projektafdelingen har gennem årene lavet mange energioptimeringer in-
denfor totaludskiftning og renovering af eksisterende belysningsanlæg 
med store besparelser til følge, se referenceliste m.m. på hjemmesiden 
www.hojagerbelysning.dk
Akkrediteret leverandør til den offentlige sektor med rammeaftale både 
på armaturer og lyskilder.
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Lysfordeling for ATARO HYBRID 
fritstående up/downlight.
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