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Vi er
Focus Lighting
Vi er et team af dedikerede medarbejdere
der er med hele vejen fra ide til færdigt
produkt.
Vi har arbejdet med lys siden 1975,
og vi bruger vores erfaring til at forene
funktionelt design med den nyeste
teknologi.
Vi monterer alle armaturer på vores fabrik
i Kokkedal. Her har vi lysmålingsudstyr,
der gør at vi kan arbejde med lyset og
udvikle armaturer med behageligt lys.
Vi er stolte når det lykkes at få form,
funktion og æstetik til at gå op i en
højere enhed. Når lyset og armaturerne
skaber rum og design, oplevelse og
tryghed.
Peter Olivarius
Direktør, Focus Lighting AS
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Det vi gør

Design
Vi samarbejder med skandinaviske
arkitekter, som er mestre i det enkle
design. Sammen skaber vi bæredygtige
produkter med behageligt lys.

Hands On
Vores team af erfarne montører
samler armaturerne og sikrer at det
færdige produkt lever op til vores
kvalitetsstandarder.

Behageligt lys
Vi tilpasser armaturernes funktionalitet til et globalt marked uden
at gå på kompromis med vores syn
på lyskvalitet og dens betydning
for menneskers trivsel.

Fleksibilitet
Vi er fleksible og omstillingsparate og
tilpasser os markedets krav om hurtig
levering af kundespecifikke løsninger.

Detaljen I fokus
Vi lægger vægt på æstetik og kvalitet i
materialer, farver, finish m.m. Materialer og
farver går igen på tværs af produktserierne,
som således kan mixes efter behov.
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Det vi vil

Vores mål er at
udvikle armaturer
der er behagelige
for øjet både
med lys

og uden
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Vi ser på belysning som en cirkulær
økonomi, hvor armaturer med lang
levetid og lave driftsomkostninger
vil være til gavn for lokalsamfundet,
dets borgere og miljøet.

Den fremtid
vi ser

Vi forener det tidløse design med
teknologi og materialer i høj kvalitet
og sikrer på den måde at armaturerne
holder i mange år. Det enkle design
med få komponenter, sammensat
i moduler, gør det muligt at renovere
et armatur i stedet for at skifte det ud.
Vi ønsker at levere behageligt lys,
som skaber tryghed og trivsel blandt
mennesker. Når lys bliver en del af
arkitekturen, kan det skabe attraktive
rum hvor beboerne mødes og er
aktive sammen.
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Sky Park
Sky Væg

Sky serien består af en parklygte, et vægarmatur
og en pullert.
Design: AART designers

Ø 480 mm

+ Mastehøjde på 2,5-4 meter
618 mm

256 mm

+Ø
 60 mm mast eller Ø90 mm
designmast med løs ring
+ Fra 1500 til 4700 lumen
+ Indirekte lys med lav blænding
+ Samme udtryk med og uden lys
Design ring til Ø90 mm mast

+ Silvergrå, grafitgrå, corten brown
Ø 90 mm

Mere om Sky på focus-lighting.dk
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Sky Park, sort, Ø90 mm design mast
Pakhusene, Aarhus Ø

Flere Sky fotos på focus-lighting.dk
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Sky Pullert
Sky serien består af en parklygte, et vægarmatur og en pullert.
Design: AART designers
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“Sky består af én hovedform,
som underdeles i tre enkle,
cirkulære former: En blødt kurvet
sokkel; en konisk transparent og
let afskærmning; og øverst en
markant og præcis afslutning”
—
Morten Hove Lasthein
AART designers

Ø 186 mm

+ Galvaniseret stål med høj vandalsikkerhed
1020 mm

+ For nedgravning eller på flange
+ Indirekte lys med lav blænding
+ Silvergrå, grafitgrå, corten brown

Ø 108 mm

Mere om Sky på focus-lighting.dk
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Multiple Nyx 330

Nyx 330
Nyx serien består af lygtehoveder, vægarmaturer
og pullerter i forskellige størrelser.
Design: Vilhelm Lauritzen Arkitekter

416 mm

+ Mastehøjde på 3-6 meter
191 mm

+ Ø60 eller Ø48 mm mast, eller vægmontage
+ Fra 1100 til 4200 lumen
+ Lav blænding på lave master
+ Matteret skærm og tilbagetrukket lyskilde
+ Silvergrå, grafitgrå, sort, corten brown

Mere om Nyx på focus-lighting.dk

S — 22
—

S — 23
—

Multiple Nyx 330, corten brown
Sundbyøster Skole

Nyx 330, grafitgrå
Nydamsparken, Aarhus

Nyx 330, corten brown
White House, Esbjerg Brygge

Flere Nyx fotos på focus-lighting.dk
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Nyx 450
Nyx 450 er det største armatur i Nyx serien.
Til montage på mast eller arm.
Design: Vilhelm Lauritzen Arkitekter

+ Mastehøjde på 6-12 meter
630 mm

+ Ø60 eller Ø76 mm mast
178 mm

+ Ø60 mm arm
+ Fra 2600 til 17.500 lumen
+ Forskellige linsetyper
+ Silvergrå, grafitgrå, sort

Mere om Nyx på focus-lighting.dk
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Nyx Pullert, corten brown
Sundbyøster Skole

Nyx 190, grafitgrå
Nydamsparken, Aarhus

Nyx 190

Nyx Pullert, grå
Peblinge Sø, København

Nyx 190 er det mindste armatur i Nyx serien.
Til montage på væg eller pullert.
Design: Vilhelm Lauritzen Arkitekter

271 mm

+ Samme armatur for væg og pullert
150 mm

+ Pullerthøjde på 1000 eller 1200 mm
+ LED moduler tilpasset til væg eller pullert
+ Silvergrå, grafitgrå, sort, corten brown

Mere om Nyx på focus-lighting.dk
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Peak på arm

Peak
Peak på dobbeltarm
Fredensborg Kommune

Peak på mast

Peak 380 fås til montage på mastetop eller arm.
Design: AART designers

498 mm

+ Mastehøjde på 5-8 meter

490 mm
114 mm

114 mm

+ Ø60 eller Ø76 mm mast
+ Ø60 eller Ø48 mm arm
+ Fra 1300 til 13.000 lumen
+ Enkelt design, tilpasset LED
+ Silvergrå, grafitgrå, sort

Mere om Peak på focus-lighting.dk
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Way med cirkulært LED board, topmontage

Way på arm

Way
Way er ny i vores program af Street/Urban
armaturer. Top- eller sidemontage.
Design: AART designers

+ Top- eller sidemontage (Ø48 mm)
+ Rundt eller firkantet LED board
278 mm

276 mm

+ Fra 2200 til 17.500 lumen
+ Forskellige linsetyper
+ Optisk føring

Ø 480 mm

Ø 480 mm

+ Silvergrå, grafitgrå, corten brown

Mere om Way på focus-lighting.dk
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”Vi har søgt en hovedform som
i sine linjeforløb har en moderne
lethed og i sit volumen en
klassisk tyngde”
—
Morten Hove Lasthein
AART designers

Showing
the Way

WAY er et nyt vejarmatur
i vores Street/Urban
program. Vi har bedt
arkitekten bag armaturet,
Morten Hove Lasthein
fra AART designers,
fortælle om udviklingsprocessen.

Tekst: Morten Hove Lasthein / Bente Riis
Foto: Helene Høyer Mikkelsen

Udviklingsprocessen er et samarbejde
Det er altid spændende at starte et nyt projekt. Visioner
er i spil, og mulighederne er åbne. Det skaber god energi
og positive forventninger. Vi har udviklet produkter sammen
med Focus Lighting før, bl.a. parklygten SKY, så vi havde
en god fælles idé om, hvordan vi ville gribe det an. Dog
skal man være skarp på, at to projekter aldrig er ens. Det
er derfor helt grundlæggende i vores designtilgang, at vi
stræber efter at tilpasse os projektet, ikke omvendt. Så
den første tid gik med at opdatere vores viden, udforske
og analysere området for topmonterede vejarmaturer
- et ekstremt spændende og komplekst felt med både
bindinger og nye muligheder.
Vi tror på en afvekslende og dynamisk proces, hvor
man skifter mellem forskellige, tilnærmelsesvis objektive

Morten Hove Lasthein (venstre) og
Anders Tyrrestrup, AART designers.
AART designers er tæt tilknyttet AART
architects, hvor Anders Tyrrestrup er
founding partner.

analyseværktøjer og mere subjektive og intuitive skitseringer.
Et krydsfelt af hårde og bløde værdier, som løbende gav en
både visionær og målrettet dialog med Focus Lighting.
Inspiration i nordiske byer
I en af de indledende øvelser så vi nærmere på nogle af de
større nordiske byer. Vi undersøgte forskellige karaktertræk
fra de klassiske, tætte bykerner, via vejnettet ud gennem
nyere bebyggelser, for til sidst at møde det åbne landskab.
Et spænd af variationer som vi ønskede at imødekomme
med WAY. En af konklusionerne blev, at selvom LED teknologien muliggjorde en meget kompakt og flad opbygning,
så ville vi søge en hovedform som i sine linjeforløb havde
en moderne lethed og i sit volumen en klassisk tyngde.
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”Vekselvirkningen mellem hårde
og bløde elementer i udviklingsprocessen har resulteret i et af
armaturets mest karakteristiske
kendetegn – den lysende ring”
—
Morten Hove Lasthein
AART designers

Materialeforbrug i fokus
I den sammenhæng afprøvede vi en række forskellige
størrelser i 1:1 modeller placeret i forskellige højder og
med varierende lysteknik. Vi ville optimere produktets
bæredygtighed mht. materialeforbrug og søgte derfor den
mindst mulige hovedform, uden at gå på kompromis med
den oplevede visuelle kvalitet, i blandingen af historiske
præferencer og fremtidige LED optimeringer. En ekstremt
interessant øvelse, hvor en større, bredt sammensat testgruppe udfordrede facts, holdninger og oplevelser. Resultatet
blev en hovedform og størrelse, som falder naturligt ind
i en lang række forskellige miljøer, og som kan placeres
i mange forskellige højder.
Øvelsen med at optimere komponent- og materialeforbruget
resulterede også i konceptet omkring topmontagen.
En lang række forskellige tekniske krav samles her i ét
formmæssigt greb, som vha. få enkle add on’s giver en
bred variation af forskellige montageprincipper. Ved at
integrere disse essentielle behov i armaturets støbeform,

kunne WAY produceres af kun to hovedemner: et hus og
en afskærmning.
Lysende ring giver optisk føring
Da vi udviklede SKY, var minimering af blænding og
lysforurening et key issue, hvilket også var ambitionen
med WAY. Foruden lysstyrende linser arbejdede vi med
geometrierne i armaturet og løftede bl.a. lyskilden op
i huset for at mindske det direkte indkik. Denne effekt
forstærkede vi yderligere ved at tilføre en semitransparent
afskærmning, trukket ind under huset. Foruden den rent
funktionelle effekt var vi hele tiden opmærksomme på de
visuelle værdier, den ”glødende ring” kunne tilføre. Et rigtig
godt eksempel på vekselvirkningen mellem de hårde og
bløde elementer i udviklingsprocessen, som resulterede
i et af armaturets mest karakteristiske kendetegn. Et både
anti-blændende og visuelt glødende element, som skaber
denne venlige, optiske føring på din vej både som kørende
og gående – bogstavelig talt ”Showing the WAY”.

WAY i enkelt, nordisk og indpasningsvenligt
design – karakteriseret ved den lysende ring,
som er trukket ind under armaturet.

Få enkle add on’s giver en bred
variation af montageprincipper.

Et af fokus-punkterne i udviklingsarbejdet har
været at minimere blænding og lysforurening.
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Turn
Turn er et nyt, fleksibelt spotarmatur.
Design: FRIIS & MOLTKE Design

+ Spot til Ø76 mm mast
+ Justerbart i alle retninger
196 mm

+ Tre spredningsvinkler, 38, 19 eller 12°
+ Fra 1500 til 4700 lumen
+ Cylindrisk, vandalsikkert design

Ø 180 mm

+ Silvergrå, grafitgrå, sort, corten brown

Mere om Turn på focus-lighting.dk
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Sticks
Sticks 900 og Sticks 3000, grafitgrå
Musholm Feriecenter, Korsør

Sticks serien består af en parklygte
og en pullert.
Design: schmidt hammer lassen design

Sticks 3000

Sticks 3000, grafitgrå
Lighthouse, Aarhus Ø

Ø 120 mm
Ø 120 mm

900 mm

3000 mm

870 mm

500 mm

+ To højder: 900 og 3000 mm
+ Enkelt, minimalistisk design
+ Enkelt eller dobbelt lysspalte
+ Silvergrå, grafitgrå, sort, corten brown

Mere om Sticks på focus-lighting.dk
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Becco Pullert

Becco Pullert, sort

Becco
Becco serien består af en parklygte
og en pullert.
Design: Grønlund & KSA Design

Ø 304 mm

Ø 721 mm

+ Mastehøjde på 3-6 m
330 mm

110 mm

+ Ø60 mm mast
+ Ø114 eller Ø108 mm designmast
970 mm

+ Fra 1500 til 7100 lumen
+ Indirekte lys med lav blænding
+ Silvergrå, grafitgrå, sort

Becco Park, grå
Københavns Kommune

Mere om Becco på focus-lighting.dk
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”Den indvendige aftrapning,
der er karakteristisk for alle
Pelée lamperne, medvirker til en
behagelig og blændfri spredning
af lyset og identificerer designet
ved første øjekast”
—
Ib Valdemar
Cubo Arkitekter

Pelée
Nyhed i Pelée serien: Pelée Line, L 1200 mm
Design: Cubo Arkitekter

Mere om Pelée på focus-lighting.dk
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Pelée Pendel Uplight

Pelée
Pelée serien består af indbygnings- og
påbygningslamper samt pendler.
Design: Cubo Arkitekter

Pelée 385,
indbygning

Pelée 385,
påbygning

Ø 16 mm

+ Ø 250 eller 385 mm

+ 2700, 3000 eller 4000 K, min 90 Ra

94 mm

+ Tunable white

31 mm

91 mm

283 mm

+ Fra 11 til 23 W LED

Ø 385 mm

Ø 385 mm

Ø 385 mm

Mere om Pelée på focus-lighting.dk

80 mm

+ Hvid eller alu-grå
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Pelée
Downlight
Pelée serien består af indbygnings- og
påbygningslamper samt pendler.
Design: Cubo Arkitekter

264 mm

+ Ø 160 mm
84 mm

+ Hvid eller alu-grå
20 mm

+ 12 eller 17 W LED
+ 2700, 3000 eller 4000 K, min 90 Ra

Ø 160 mm

Mere om Pelée på focus-lighting.dk
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Punktlampen

Punktlampen Ø 150 og 200 mm
Frederikshavn Rådhus

Punktlampen fås i fem udgaver
– fra Ø 65 til Ø 200 mm.
Design: Focus Lighting

+ Minimalistisk design

230 mm
230 mm

295 mm

+ Inderrør i glas giver
behageligt lys

339 mm
88 mm

Ø 110 mm

Ø 150 mm

113 mm

Ø 90 mm

117 mm

130 mm

88 mm

65 mm
Ø 65 mm

Ø 200 mm

Mere om Punktlampen på focus-lighting.dk

+ Fem forskellige størrelser
+ Lav indbygningshøjde
+ 2700, 3000 eller 4000 K,
min 90 Ra
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H+M
H+M serien består af indbygnings- og
påbygningslamper samt en pendel.
Design: Christian Hvidt Design

H+M 380, alu-lakeret

H+M 380, påbygning

H+M 380, indbygning

+ Ø 300 eller 380 mm

80 mm

Ø 380 mm

20 mm

80 mm

210 mm

Ø 380 mm

Ø 380 mm

+ Hvid, sort eller grå
+ Fra 11 til 23 W LED
+ 2700, 3000 eller 4000 K, min 90 Ra
+ Tunable white

Mere om H+M på focus-lighting.dk
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Tema Pullerten
Design: Torben Rix, Leif Jensen, Ole Bruhn

Tema Parklygten
Design: Torben Rix, Leif Jensen, Ole Bruhn
Tema Buen
Design: Niels Enevold

Tema

Tema Grønnegade
Design: Torben Rix, Leif Jensen, Ole Bruhn

Tema Sigten
Design: Niels Enevold

Ø 400 mm

385 mm

Ø 140 mm

2450 / 3000 / 3500 mm

1000 mm

242 mm

200 mm

+ Robuste og vandalsikre armaturer
i galvaniseret stål
+ Udvikler ensartet patina
+ LED moduler fås til “retro-fit”

330 mm
280 mm

Ø 114 mm

Mere om Tema lamperne på focus-lighting.dk
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Quarto
Design: Torsten Thorup & Claus Bonderup

Facadelamper

Stoa, sort
Emiliedalen, Aarhus

Square
Design: schmidt hammer lassen design

Stoa
Design: Anne Qvist Design Office

Square

Quarto

Stoa

+ Square: 250 og 270 mm
320 mm

146 mm

250 mm

+ Stoa: 320 mm
+ Quarto: 270 og 380 mm

270 mm
250 mm
320 mm

Mere om facadelamperne på focus-lighting.dk
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White House
”Lys har været en essentiel faktor
i tilblivelsen af White House, hvor det
naturlige og det kunstige lys i samspil
danner rummelige oplevelser både ude
og inde. Den udvendige belysning er
placeret i forskellige højder og er med
til at give en varieret og imødekommende
lyssætning på parkeringsarealet.”
—
Mikkel Wienberg
FRIIS & MOLTKE Architects

Projekt:
White House Esbjerg Brygge
—
Bygherre:
Claus Sørensen Ejendomme A/S
—
Arkitekt:
FRIIS & MOLTKE Architects
—
Landskabsarkitekt:
Niels Boldt
—
Ingeniør:
Ingeniør’Ne
—
Installation:
CS Electric

White House er et 8 etagers kontordomicil på Esbjerg
Brygge. Claus Sørensen Ejendomme A/S har sammen
med FRIIS & MOLTKE Architects skabt et arkitektonisk
ikon, der passer til det maritime område.
Beliggenheden yderst på Esbjerg Brygge stiller krav til
belysningen på arealerne omkring domicilet. Desuden
har bygningens markante arkitektur været afgørende
for valget af armaturer. Man har valgt at kombinere høje
og lave master med pullerter og væglamper – alle med et
ensartet udtryk, som er afstemt efter farver og materialer
i bygningerne og omgivelserne.
Focus Lighting har leveret forskellige varianter af Nyx lygter,
som understøtter den enkle, stilrene arkitektur og bidrager
til den ikoniske genkendelighed. Nyx 330 lygten fås til
montage af flere lygter på hver mast, og i projekt White
House er Nyx designet med fire lygtehoveder på de høje

master. På den måde bliver Nyx en skulptur, et ikon, som
matcher den høje bygning og kendetegner White House
på lang afstand.
De høje master er suppleret med lavere master med et
enkelt Nyx armatur på toppen. Nyx er kendetegnet ved
lav blænding, hvilket især er vigtigt på de lave master. Den
lave blændingsgrad er opnået ved at trække LED-modulet
tilbage i armaturet og ved at forsyne lygten med matteret
afskærmning. Skærmens underkant er synlig, og armaturerne medvirker til orienteringen i området. Den optiske
føring og den lave blændingsgrad er medvirkende til at
lyset skaber rum i mørket. Det opleves trygt og sikkert at
færdes på pladsen.
Enkelte af armaturerne er forsynet med kamera, der er
tilpasset armaturet, og hele området overvåges centralt.
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White
House

Produkt:
Nyx og Sticks
—
Finish:
Corten brown
—
Lyskilde:
LED
50% dæmp mellem
kl. 22 og 06.
—
Farvetemperatur:
4000 K
—
Farvegengivelse:
70-80 Ra

Produkt:
Pelée 385
for ind- og påbygning
—
Finish:
Alu-lak og mat hvid
—
Lyskilde:
17 W LED
—
Farvetemperatur:
4000 K
—
Farvegengivelse:
min. 90 Ra

Flere referencer på focus-lighting.dk
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www
focus-lighting
.dk

Tak for din interesse
i vores aktiviteter.
Der er mere information på
focus-lighting.dk, hvor du
finder tekniske detaljer, mange
flere billeder og mere om
måden vi arbejder på.
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Hvid

Grafitgrå

Farver der
matcher

Sort

Silvergrå

Vi tilbyder en palet af
standardfarver, der betyder at
vores produkter kan mixes på
tværs af serierne. Men på grund af
vores fleksible produktionsproces
kan vi male i netop den farve der
passer til dit projekt.

Corten brown

Galvaniseret

Se farverne i anvendelse på focus-lighting.dk/cases

keepitmoving.dk

FOCUS-LIGHTING AS
Kokkedal Industripark 40
DK–2980 Kokkedal
Tel +45 4914 8080
fax +45 4914 8079
focus@focus-lighting.dk
focus-lighting.dk

