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En god belysning ved arbejdsbordet er lige så 

vigtig som en komfortabel skrivebordsstol, et hæve- 

sænkebord og en ergonomisk mus.

Men ofte bliver belysningen et spørgsmål om nok 

lys.

Hos asger bc stiller vi os ikke tilfredse med nok 

lys. Vi vil også gerne tale om kvaliteten af lyset og 

lyskvalitetens betydning for arbejdsglæden og vores 

velbefindende.

Derfor er det med stor glæde, at vi i dette katalog 

kan præsentere et stort udvalg af bordlamper, som 

alle sammen leverer et smukt kontrastrigt lys med 

en høj farvegengivelse, hvad enten det er vores 

LED-bordlamper eller vores BC-1 Classic serie.

En god bordlampe kan gøre hele forskellen.

Lyset 

– den oversete faktor i det gode arbejdsmiljø.



BC-1 er en asymmetrisk lysende arbejdslampe
med en virkelig god lyskvalitet og den er særdeles god til at gengive
former, overflader og farver.
BC-1 er specielt udviklet til computer-arbejdspladsen,
fordi den placerer lyset rigtigt på arbejdsfeltet
uden at lave refleksioner i skærmen. Det gode lys
på arbejdsfeltet kan opbløde og kompencere for dårligt 
alment lys.
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BC-1 findes også i en udgave som kan monteres i bordpladen, hvor 
arbejdspladsen er fast defineret som f.eks. i retssale, konferencerum o.lign. 

BC-1 classic 



BC-1 classic kan fås i en luksusudgave i enten kobber, blank eller 

mat chrom. 
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BORDBULEN er en bredstrålende arbejdslampe. Den kan med sin 

standart-fatning bruge mange forskellige lyskilder
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BORD
FIDO
BORDFIDO er en klassisk, 

forholdsvis bredt lysende

bordlampe, med et flot, klart 

arbejdslys.

Lyset giver tydelige skygger samt 

gode farver og kontraster.



asger bc har arbejdet med LED/dioder i mange år, 

og vi kan til byde tre forskellige diodetyper.

ACL dioden:
Indbygget i lampen

God og klar farvegengivelse med et smukt lys

Stort arbejdsfelt med  500-600 lux.

RA 98

ACA dioden:
Indbygget i lampen

God farvegengivelse

Kan ændre farvetemperatur fra 2700 til 3700 Kelvin.

RA 90

RA+ dioden:
Bruger kun 6 w

Indbygget i  BC-1 classic

God farvegengivelse

RA 86

Dioden kan fås med E27 fatning som udskiftelig 

diode til f.eks. BORDBULEN

LED bordlamper
– hvis du skal spare energi uden at gå på kompromis.



All color LED er den lyskilde der komme allertættest på den gamle 
glødepære i lyskvalitet. 
Lampen giver et fantastisk sprudlende, næsten saftigt lys, som man kan 
se skarpt i. Farvegengivelsestallet (Ra) er ikke mindre end 98.
Lampen lyser som en lille bid solskin.
Når du slukker for lampen, slukker du samtidig
for forkoblingen, så stand-by forbruget er 0 watt.
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ACA diode-bordlampe

Med dæmper og drejeknap

til trinløst skift mellem

varmt og koldt lys (2700-3700)

BC-1
med 

ACA LED

Lampen giver et rigtig godt, blødt lys som man kan se skarpt i.

BC-1 er specielt udviklet til arbejdsbordet, hvor den kan stå

højt uden at blænde andre. 

RA+ LED bordlampe

Med dæmperknap

BC-1
med 
RA+
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