
Ledge® 
Se verden i et nytt lys 



Ledge® familien består av en serie produkter med første
klasses lyskvalitet, effektivitet og montasjevennlighet.  
De representerer det siste innen Edgelit LED teknologi og 
produseres på vårt eget høyteknologiske produksjonsanlegg.

FØRSTEKLASSES LYSKVALITET 

God lyskvalitet er avgjørende for trivsel og produktivitet. Takket være strenge 

kvalitetskrav og moderne testing leverer Ledge® produkter et svært jevnt lys med 

lav blending og god fargegjengivelse. Våre produkter tilfredsstiller selvfølgelig 

alle eksisterende krav og standarder.

 

LEDENDE ENERGIEFFEKTIVITET

Bruk av kvalitetskomponenter og moderne produksjonsmetoder gjør at våre 

produkter har et meget høyt lysutbytte og lang levetid. Med høyt lysutbytte 

trenger man færre armaturer og får et lavere strømforbruk, noe som gir en 

lavere strømregning. Samtidig gjør du miljøet en tjeneste. 

INSTALLASJON

Ledge® produkter er utviklet for å være enkle å installere. Enkle og praktiske 

løsninger sparer både installatør og kunde for tid og penger. Ved å levere 

monteringsklare produkter med smarte løsninger og plugin tilkoblinger ønsker  

vi å gjøre kvalitetsbelysning så lett som mulig.

Ledge®

Smart belysning for kontor  
og undervisningsbygg

«Minimalisme er ikke et mål – det er en 
mulighet. Målet er å skape produkter som  
har en iboende visuell identitet og som på  
en perfekt måte svarer på brukerens behov.»

LightHaus
Hans Phillip Zachau
CEO/ Partner
 
Robert Bourghardt
Industrial Designer/ Partner



Ledge® Suspended  
Elegant nedhengt armatur med topp lyskvalitet  
og innovative løsninger.
 

Ledge® Suspended leverer meget god effektivitet, topp lyskvalitet og er svært 

enkel å installere. Strømforsyning gjennom wireopphenget gjør at man unngår 

en skjemmende ledning. Den klare versjonen er gjennomsiktig når lyset er av. 

Armaturet har kun 12 mm byggehøyde, og finnes i klar og opal versjon.

Produktinformasjon

Bruksområder Kontor, møterom, resepsjon, skole, bolig

Lysfordeling Klar optikk. 40/60% opp/ned lys

 Opal optikk. 60/40% opp/ned lys

Lysstyring OnOff – DALI – Casambi trådløs App styring

Fargetemperatur 3000K – 4000K

Armatureffekt 62W



Ledge® Recessed 
En av våre bestselgere, Plano Low, har nå byttet navn  
til Ledge® Recessed!
 

Den høye kvaliteten og gode montasjevennligheten er som før. Ledge® Recessed 

Micro leverer jevnt kvalitetslys med lav blending. Med en byggehøyde på kun 

11,5 mm kan denne brukes der andre produkter ikke får plass.

Ledge® Surface  
Meget lavtbyggende og lettinstallert utenpåliggende armatur 
med førsteklasses lyskvalitet.
 

Ledge® Surface kommer med en egen montasjeplate som gjør installasjonen 

svært rask og enkel. Den har meget høyt lysutbytte og leverer behagelig lys med 

lav blending. God lyskvalitet skaper økt trivsel, mens høy effektivitet og lang 

levetid gjør Ledge® Surface til en god investering. Kun 31 mm byggehøyde.

Produktinformasjon

Bruksområder Korridor, butikk, skole

Optikk Mikroprisme

Lysstyring OnOff – DALI

Fargetemperatur 3000K – 4000K

Armatureffekt 48W

Produktinformasjon

Bruksområder Kontor, møterom, korridor, butikk, skole, barnehage

Modul 600x600mm – 600x300mm – 1200x300mm

Dekor Sirkulær lysåpning Ø500mm – 600x600mm modul

Optikk Opal  mikroprisme

Lysstyring OnOff – DALI 22W til 42W

Fargetemperatur 3000K – 4000K



LedgeCircle®   
Nyheten LedgeCircle®setter en ny standard for kvalitet  
og montasjevennlighet.
 

LedgeCircle® er utviklet med det beste av teknologi, design og innovasjon. 

LedgeCircle® er svært enkel å installere og leverer førsteklasses lyskvalitet og 

effektivitet. Den er også utstyrt med både mikrobølge og PIR sensor som gjør 

løsningen enda mer fleksibel. Egner seg både på vegg og i tak, og finnes i to 

forskjellige diameter.

Produktinformasjon

Bruksområder Almenbelysning i trappehus, inngangspartier, 

 venterom, korridorer, toaletter og baderom etc...

Størrelser Ø300mm. Ø460mm

Optikk Opal 

Lysstyring OnOff – DALI

Fargetemperatur 3000K – 4000K

Armatureffekt Ø300mm – 10W. Ø460mm – 29W



Fra produksjonslinjen i WUXI hvor Ledge serien produseres.

DEFA  
 

DEFA er en innovasjonsdrevet industribedrift som utvikler, produserer og selger 

belysningsprodukter til kontor, undervisningsbygg, industri, vei og tunnel. Design 

utvikles i samarbeid med Lighthaus, mens LED plater og armaturer produseres ved 

vårt eget høyteknologiske produksjonsanlegg i Wuxi, Kina. www.defa.com

Ledge® Pendant  
Lys som svever i luften
 

Kommer 2018!  

Ledge® Pendant er en videreutvikling av Ledge® serien, hvor armaturet svever 

i luften. Ledge® Pendant er svært enkel å installere og leverer førsteklasses 

lyskvalitet og effektivitet. Den er også utstyrt med både mikrobølge og PIR 

sensor som gjør løsningen enda mer fleksibel.
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