
Til et bord på 200 x 90/100 cm

Til et bord på 160 x 90 cm

En lampe på 40-60 cm
eller to lamper på 10-20 cm

Spisebordslamper til
forskellige størrelser borde

Spisebordet er omdrejningspunktet for alt der, der sker

i spisestuen eller køkkenet. Når du ønsker den optimale

belysning, er antallet af og størrelsen på armaturerne, der

svarer til bordets størrelse, afgørende. En enkelt lampe

over midten af bordet eller et ulige antal enheder opfattes

typisk rigtigt harmonisk.

Hvor mange lamper
i hvilken størrelse skal jeg bruge til

mit spisebord?

Til et bord på 120 x 80 cm

En lampe på 10-40 cm

Til et bord på 160 x 80 cm

En lampe på 40-50 cm
eller to lamper på 10-20 cm

Til et bord på 220 x 90/100 cm

En lineært lampe på cirka 100-140 cm
eller to lamper på 20-50 cm
eller tre lamper på 10-20 cm

Til et bord på 240 x 90/100 cm

En lineært lampe på cirka 120-160 cm
eller to lamper på 30-60 cm
eller tre lamper på 10-20 cm

eller fire lamper på 10 cm

Til et bord på 280 x 90/100 cm

En lineært lampe på cirka 160-200 cm
eller to lamper på 50-60 cm
eller tre lamper på 15-40 cm
eller fire lamper på 10-20 cm

Tre lamper på 30-50 cm
eller fire/ fem lamper på 10-29 cm

Til et bord på 320 x 90/100 cm

Hvor bredt kan lyset være?

Vær opmærksom på bordets bredde, når du vælger din

spisebordslampe. En stor pendel, med en diameter på 60

cm, kræver mindst en bordbredde på 90 cm, for at for-

holdet mellem lampe og bord passer godt. Når man rej-

ser sig op, minimeres risikoen tillige for at slå hovedet.

Bordet skal være mindst 30 cm bredere end lampen.

Hvis du har spørgsmål til din spisebordbelysning, er du

velkommen til at kontakte vores kundeservice på

service@light11.dk. 

Vi hjælper dig gerne.

https://www.light11.dk/spisebordslamper/indendorslamper/

En lineært lampe på 80-120 cm
eller to lamper på 10-40 cm

eller tre lamper på 10 cm
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