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Staande lamp LUM: minimalistisch en elegant in zwart en wit
Ontwerp: Ulf Möller 2010; uitbreiding 2014
Staande lamp LUM combineert een minimalistische vormgeving met technisch raffinement.
Precies op tijd voor de Salone del Mobile 2014 in Milaan is de lamp nu ook verkrijgbaar in twee
gelakte uitvoeringen: elegant zwart en puristisch wit. Hierdoor is LUM het stralende
middelpunt van elke inrichting. De klassiek verchroomde variant werd al in 2010 in de stalen
buizen-collectie van Thonetopgenomen.
De tijdloos minimalistische vormgeving maakt LUM tot een lamp die een leven lang meegaat. De
lamp is veelzijdig inzetbaar, gemakkelijk te bedienen en voorzien van moderne led-technologie.
Daarnaast heeft LUM vele handige technische snufjes: een slaapstand waardoor hij na vier uur
automatisch uitschakelt, een nachtstand waarbij alleen het frame sfeervol wordt verlicht en een
geheugenfuctie die de laatste instelling van de touchdimmer opslaat en deze bij het inschakelen weer
oproept. Dankzij de ingebouwde bewegingssensor is een lichte handbeweging langs de kop van de
lamp voldoende om de lamp in en uit te schakelen.
De kop van de lamp kan traploos maximaal 340 graden worden gedraaid, waardoor het licht naar
wens kan worden gericht. Ook het efficiënte lichtrendement en het warme licht maken LUM tot de
perfecte leeslamp, die dankzij zijn geringe gewicht overal kan worden neergezet. LUM is verkrijgbaar
in de hoogtes 110 cm en 125 cm.
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