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Sköpun Toms Dixon
Ljósa- og húsgagnahönnuðurinn Tom 
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Vöndum valið
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BYKO í Breiddinni. 
SÍÐA 6



KYNNING − AUGLÝSINGLjós & lampar ÞRIÐJUDAGUR  9. SEPTEMBER 20142

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Umsjónarmenn auglýsinga: Jónatan Atli Sveinsson, jonatan@365.is, 512-5446
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

Orðatiltækið „Ef það fæst ekki 
í Glóey, er það ekki til“ heyr-
ist oftar en ekki þegar leit-

að er eftir óalgengri rafvöru sem 
ómögulegt er að fá annars staðar,“ 
segir Baldur Hannesson, eigandi raf-
lagnaverslunarinnar Glóeyjar sem 
starfrækt hefur verið í 42 ár.

Fyrirtækið á sér stóran og traust-
an hóp fastra viðskiptavina sem 
koma reglulega í búðina.

„Annríki og fjör hefur ætíð auð-
kennt rekstur Glóeyjar og oft hefur 
stemningin í versluninni minnt á 
samkomu vina og kunningja,“ segir 
Baldur, sem rekur Glóey ásamt 
systkinum sínum Ómari, Elínu, 
Hauki og Bryndísi.

„Glóey hefur frá upphafi verið í 
eigu tveggja fjölskyldna. Fyrirtæk-
ið var stofnað árið 1973 af Jóhanni 
Jónssyni rafvirkjameistara og var 
í eigu hans þar til Hannes Vigfús-
son rafvirkjameistari og hans fjöl-
skylda keyptu verslunina 1987. 
Glóey er sannkallað fjölskyldufyrir-
tæki því varla er til sá fjölskyldumeð-
limur, sem kominn er til vits og ára, 
sem ekki hefur á einhverjum tíma-
punkti tekið til hendi í versluninni,“ 
segir Baldur, en einnig hafa starf-
að með fjölskyldunni margir góðir 
starfsmenn.

Hannes, faðir Baldurs, dró sig í hlé 
frá rekstri Glóeyjar árið 2004 þegar 
börn hans tóku við stjórn fyrirtæk-

isins og reka það að hans fordæmi.
„Glóey hefur frá upphafi þjónað 

viðskiptavinum Reykjavíkur og ná-
grennis en einnig landsbyggðinni 
með vörusendingum hvert á land 
sem er,“ segir Baldur.

Starfsfólk Glóeyjar hefur starfað 
áratugum saman hjá fyrirtækinu og 
lært að þekkja þarfir kúnnans og frá 
upphafi hafa reyndir rafvirkjar verið 
til staðar með góð ráð og þekkingu á 
rafiðninni.

„Glóey stóð af sér fjármálakrepp-
una með nokkrum áherslubreyt-
ingum eftir hrun byggingamarkað-

arins,“ segir Baldur og bætir við að í 
dag standi fólk í meiri mæli sjálft að 
breytingum á raflögnum og ljósum.

 „Segja má að hönnuðir og arki-
tektar, sem leita eftir ódýrum lausn-
um í hönnun sinni, hafi valdið bylt-
ingu í ljósahönnun á Íslandi. Ungt 
fólk hefur tekið það sér til fyrirmynd-
ar og er hönnun eigin ljósa vinsæl. 
Þar kemur Glóey til sögunnar með 
mikið úrval silkisnúra, í á þriðja tug 
lita, og hefur verið kveikja að upp-
sprettu mikillar sköpunargleði.“

Glóey er í Ármúla 19. Sjá nánar á 
gloey.is.

Hannaðu eigin ljós
Raflagnaverslunin Glóey hefur verið með kveikt á perunni í 42 ár. Þar fæst allt 
fyrir rafmagn, ljós og lampa og fagur efniviður til hönnunar á eigin lömpum. 

Vöruúrval í Glóey er fjölbreytt 
og þar fæst efniviður sem hvergi 
annars staðar finnst. MYND/VALLI

Dagsbirtan er alltaf besta 
speglalýsingin og ef bað-
herbergið er með glugga 

ætti að nýta birtuna frá honum 
eins og kostur er og gæta þess að 
birtan komist vel í gegnum glugga-
tjöld og filmur. Komist dagsbirtan 
vel til skila sérðu húðlit og útlín-
ur eins og aðrir sjá þig yfir dag-
inn. Þakgluggar gefa að jafnaði 
betri birtu en hliðargluggar. Hvít 
gluggaumgjörð dreifir birtunni 
betur um herbergið en dökk.

Birtuskilyrði verða betri ef vald-
ir eru ljósir litir á veggi, innrétting-
ar og flísar. 

Algengustu mistökin sem fólk 
gerir er að notast eingöngu við lýs-
ingu fyrir ofan baðherbergisspeg-
ilinn en oft er slík lýsing innfelld í 
innréttinguna. Þannig lýsing kast-
ar skuggum á andlitið sem gerir 
daglega umhirðu erfiðari.

Best er að hafa loftljós og síðan 
lýsingu til hvorrar handar við 
spegilinn. Stundum býður innrétt-
ingin ekki upp á hliðarljós en þá er 
hægt að nota speglaljós á hliðarn-
ar. Þó innfelld ljós beint fyrir ofan 
spegilinn séu ófullnægjandi ein og 
sér bæta þau um betur ef hliðarlýs-
ing er til staðar. Hliðarljós varpa 
jafnri birtu á andlitið.

Ef lýsing frá loftljósi nær ekki 
inn að baði eða sturtuklefa þarf að 
huga að öðru loftljósi þar.

Í réttu ljósi
Góð baðlýsing er afar mikilvæg en hún verður oft 
út undan við hönnun og skipulag heimilisins. 
Baðlýsingu þarf hins vegar að gefa nokkra 
umhugsun enda mikilvægt að geta speglað sig í 
eins náttúrulegu ljósi og kostur er.

Dagsbirtan gefur raunsanna spegilmynd.

Hliðarljós varpa jafnri birtu á andlitið. 

IStore býður upp á ótrúlega 
skemmtilega nýjung í lýsingu 
fyrir heimili landsins. Um er að 

ræða þráðlausa ljósakerfið Phil ips 
Hue sem gerir húseigendum kleift 
að stýra lýsingu gegnum snjall-
síma og spjaldtölvur. Sigurður 
Þór Helgason, framkvæmdastjóri 
iStore, segir ljósakerfið geta tengst 
allt að 50 ljósaperum á hverri 
stjórnstöð sem síðan tengist við 
„routerinn“ á heimilinu. „Ljósa-
kerfinu er hægt að stýra gegn-
um alla snjallsíma og spjaldtölv-
ur. Notandinn nær í eitt app og 
þegar peran er skrúfuð í peru-
stæðið birtist hún í forritinu. Þar er 
síðan bæði hægt að stýra lýsingu 
frá stökum perum eða setja nokkr-
ar saman í grúppu.“ Hver pera býr 
yfir ótal litamöguleikum sem auka 
enn frekar notagildi þeirra.

Sigurður segir að verslunin 
hafi nýlega hafið sölu á sérstökum 
rofum fyrir ljósakerfið sem bæði 
er hægt að festa og líma á vegg-
inn. „Rofinn virkar í raun eins og 
fjarstýring án rafmagns sem hægt 
er að taka í annað herbergi. Hægt 
er að forrita takkana á fjóra mis-
munandi vegu og hanna fjórar 
mismunandi lýsingar fyrir her-
bergið auk þess sem hægt er að 
velja hvaða perur hver rofi hefur 
áhrif á.“

Notkunarmöguleikar ljósa-
kerfisins eru óþrjótandi að sögn 
Sigurðar. „Það er til dæmis hægt 
að láta perurnar blikka bláum lit 
þegar viðkomandi fær skilaboð 
á Facebook. Svo eru til um sextíu 
forrit sem stýra ljósakerfinu á mis-
munandi hátt. Það er til dæmis 
til diskóforritið til að halda uppi 

stemningunni heima fyrir. Einn-
ig má nefna forrit sem tengt er við 
iPad og stýrir lýsingu í rýminu 
í takt við þá sögu sem verið er að 
lesa hverju sinni. Ef viðkomandi á 
Philips-sjónvarp er hægt að tengja 
perur við sjónvarpið þannig að lýs-
ingin í rýminu samræmist lýsing-
unni í myndinni sem horft er á. Ef 
sprengja springur á skjánum lýsa 
perurnar þannig alla stofuna upp.“

Verslunin selur einnig LED-
ræmur sem hægt er að líma við 
húsgögn eða raftæki. „Þannig má 
setja skemmtilegan blæ á rýmið 
og setja lengjurnar á bak við sjón-
varpið, undir sófann eða undir 
innréttingar. Þær eru einfaldar í 
notkun og engan rafvirkja þarf til 
að tengja þær.“

Allar nánari upplýsingar má 
finna á www.istore.is.

Lýsir upp heimilið
Þráðlausa ljósakerfið frá Philips Hue gerir húseiganda kleift að stýra lýsingu 
gegnum snjallsíma og spjaldtölvur. Hægt er að velja um fjölda forrita og 
litaafbrigða við stjórnun ljósa heimilisins.

„Ljósakerfinu er hægt að stýra í gegnum alla snjallsíma og spjaldtölvur,“ segir Sigurður Helgason, framkvæmdastjóri iStore.  MYND/ERNIR
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Ljósa- og húsgagnahönnun 
Toms Dixon er innblásin af 
þeirri kraftmiklu nýsköp-

un sem þykir einkenna breskan 
iðnað. Dixon er einna þekktast-
ur fyrir rennileg form, frumlega 
efnisnotkun og bjarta liti, en ljós 
eins og Copper Shade og Mirror 
Ball njóta ómældra vinsælda um 
allan heim.

Þrátt fyrir að Tom Dixon sé 
sjálf lærður í iðnhönnun hefur 
hann skipað sér í röð fremstu 
hönnuða heims. Tuttugu og eins 
árs hætti hann í Chelsea School 
of Art í London eftir einungis sex 
mánaða nám og reyndi fyrir sér í 
öðrum skapandi greinum. Dixon 
var um tíma bassaleikari í hljóm-
sveitinni Funkapolitan og skipu-
lagði viðburði og partí í vöru-
skemmum í London. 

Eftir mótorhjólabyltu komst 
Dixon upp á lagið með að log-
sjóða þegar hann reyndi að gera 
við mótorhjólið sitt. Hann heill-
aðist af aðferðinni og möguleik-
unum sem hún bauð upp á. 

Eftir það fór hann að sjóða 
saman ýmiss konar nytjahluti úr 
brotajárni og hafði þar með fund-
ið sína hillu í lífinu. Sjálfur hefur 
Dixon sagt logsuðuna hafa reynst 
hans gullgerðarlist.

„Af því að hvorki  menntun 
né markaðslögmál þvældust 
fyrir mér gat ég leyft mér að búa 
til hluti einungis ánægjunnar 
vegna. Það var ekki fyrr en fólk fór 
að kaupa þessa hluti að ég áttaði 
mig á því að ég hafði  dottið niður 

á gullgerðarlist. Ég gat breytt 
hrúgu af brotajárni í gull.“

S-stól l inn svokallaði kom 
Dixon á kortið á hönnunarsen-
unni á níunda áratugnum og alla 
leið inn á MOMA-safnið í New 
York árið 1987, en stóllinn var 
framleiddur af ítalska fyrirtæk-
inu Cappellini. Dixon hefur sagt 
samvinnuna við Cappellini hafa 
gefið honum ómetanlega innsýn 
inn í hönnunarheiminn og þar 
með var boltinn farinn að rúlla.

Árið 1998 var Dixon ráðinn 
sem yfirhönnuður hjá breska 
hönnunarfyrirtækinu Habitat og 
síðar sem listrænn stjórnandi. 
Árið 2000 fékk Tom Dixon kon-
unglega orðu í Buckingham-höll 
fyrir störf sín í þágu hönnunar og 
tveimur árum síðar stofnaði hann 
hönnunarfyrirtæki í eigin nafni 
ásamt David Begg.  

Árið 2006 færði Tom Dixon út 
kvíarnar og opnaði útibú í New 
York og fjórum árum síðar í Hong 
Kong. Árið 2012 bættist gjafa- og 
fylgihlutalína, svo sem ilmvötn, úr 
og fleiran við vörulínu Toms Dixon 
og árið 2013 hannaði Tom Dixon 
skó, töskur og fatnað fyrir Adidas.

Hönnun Toms Dixon fæst hér á 
landi í versluninni Lúmex í Skip-
holti en Lúmex er í nánu sam-
starfi við Tom Dixon og arkitekta 
hér á landi. Margir af helstu veit-
ingastöðum Reykjavíkur eru inn-
réttaðir með húsgögnum og ljós-
um Toms Dixon svo sem Kol, 
Sjávargrillið, Grillmarkaðurinn 
og  Te og kaffi.

Logsuðan reyndist gullgerðarlist
Tom Dixon er meðal fremstu iðnhönnuða heims. Hann hætti í skóla tuttugu og eins árs og eftir að hafa fengið stutta leiðsögn í 
logsuðu fann hann sína hillu. Ljósin Copper Shade og Mirror Ball eftir Dixon hafa slegið í gegn. Hönnun Toms Dixon fæst í Lúmex.

Fan Chair og Fan Table eftir Tom Dixon eru hluti af vinsælli húsgagnalínu hönnuðarins.

Mirror ball er eitt af vinsælustu ljósum 
Toms Dixon.

Dixon er einna þekktastur fyrir rennileg 
form, frumlega efnisnotkun. Ljósið nefnist 
Flask.

„Af því að hvorki menntun né markaðslögmál þvældust fyrir mér gat ég leyft mér að búa til hluti einungis ánægjunnar vegna. Það var ekki fyrr en fólk fór að kaupa þessa hluti að ég áttaði mig á því að ég hafði dottið niður á gull-
gerðarlist. Ég gat breytt hrúgu af brotajárni í gull,“ segir Tom Dixon. Ljósið Etch nýtur mikilla vinsælda. MYNDIR/TON DIXON

Tom Dixon fann sína réttu hillu í lífinu 
þegar hann lærði logsuðu. MYND/GETTY

Ljósin Copper Shade njóta ómældra 
vinsælda um allan heim.
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Íris Hera Norðfjörð hefur lengi 
verið hrifin af fallegum og 
áberandi ljósakrónum eins og 

bersýnilega sést á veitingastöðun-
um hennar, Kryddlegnum hjört-
um á Skúlagötu og Hverfisgötu. 
„Ég er með nokkurs konar söfnun-
aráráttu fyrir ljósum og ég er sér-
staklega hrifin af kristal. Kristall 
er nefnilega ekki bara fallegur og 
„blingar“ heldur sogar hann líka 
neikvæða orku til sín. Það þarf þó 
að þrífa hann reglulega og ég er 
búin að finna þægilega aðferð til 
þess. Ég spreyja á kristalinn með 
ediki, set höndina inn í mjúkan sokk og 
strýk svo af kristöllunum með sokknum,“ 
segir Íris brosandi og bætir því við að það 
sé alls ekki mikil vinna þrátt fyrir að vera 
með nokkrar mjög veglegar krónur á veit-
ingastaðnum á Skúlagötu. 

Uppáhaldsljósin hennar eru þó ekki 
kristalskrónurnar heldur ljósakrónurn-
ar sem hanga á hinum veitingastaðn-
um hennar en þær eru frá Marokkó. „Ég 
hef lengi verið hrifin af öllu austurlensku 
og vildi skapa ákveðna stemningu inni 

á staðnum. Þegar það er orðið 
dimmt varpa ljósakrónurnar fal-
legu mynstri á allt umhverfið og 
skapa skemmtilegt andrúmsloft. 
Mér finnst mikilvægt að gestir 
mínir næri öll skilningarvit þegar 
þeir koma hingað og lagði mikla 
vinnu í að fá góðan hljómburð auk 
þess að hafa fallegt hérna.“

Kristallinn er ekki bara til stað-
ar á veitingastað Írisar Heru held-
ur er hún líka með fallega krist-
alskrónu á heimili sínu. „Hún er 
að vísu biluð og ég er að bíða eftir 
nýjum armi á hana. Þrátt fyrir það 

er ég með hana uppi við enda setur hún 
svo fallegan svip á heimilið. Þetta var 
fyrsta „grand“ ljósakrónan sem ég eign-
aðist en það var skemmtileg tilviljun að 
ég keypti hana í ljósabúð sem var áður til 
húsa í sama húsi og Kryddlegin hjörtu á 
Skúlagötu er núna.“

Íris ætlar að loka staðnum á Skúlagöt-
unni um næstu mánaðamót og þarf því 
að losa sig við kristalsljósakrónurnar. Hún 
hvetur þá sem áhuga hafa á að eignast fal-
legar ljósakrónur að hafa samband. 

Með söfnunaráráttu fyrir ljósum
Ljósakrónur setja mikinn svip á umhverfi Írisar Heru Norðfjörð en hún hefur safnað ljósum í gegnum tíðina. Á heimili hennar má 
finna fallega kristalsljósakrónu og á veitingastöðunum Kryddlegin hjörtu er fallegt safn ljósa frá Marokkó og líka kristalskrónur. 

Íris Hera á Krydd-
legnum hjörtum er 
hrifin af alls kyns 
fallegum ljósum 
og hefur lengi 
safnað slíkum 
gripum. 

MYND/GVA

Veitingastaðurinn Kryddlegin hjörtu á Hverfisgötu státar af hvorki meira né minna en 25 
marokkóskum ljósum í veitingasalnum. 

Írisi Heru finnst mikilvægt að gestir hennar næri öll skilningarvit þegar þeir koma inn á veitingastaðinn hennar. 

Koparljósin 
frá Marokkó 
eru öll 
handgerð 
og liggur 
mikil vinna á 
bak við gerð 
þeirra. 

Marokkósku ljósakrónurnar varpa fallegu mynstri 
á veggina þegar dimmt er orðið og andrúmsloftið 
verður spennandi. 

Íris á þessa fallegu kristalsljósakrónu sem setur svip sinn á 
heimili hennar. 

Kristalsljósakrónurnar sóma sér vel á Skúlagötunni. Þær eru voldugar og ættu að soga til 
sín alla neikvæða orku á svæðinu. 
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eftir að ábyrgðartíma verktaka 
lýkur.
• Veldu vörur sem hafa ábyrgð út 
líftíma þeirra.
• Heildarlista yfir þær vörur sem 
framkvæmdastjórn ESB hefur 
bannað er að finna í RAPEX-
gagnagrunni framkvæmdastjórn-
arinnar yfir hættulegar vörur sem 
ekki eru matvæli - http://ec.eu-
ropa.eu/consumers/safety/rapex/
index_en.htm.

„Þar má meðal annars finna 30 
kg loftlýsingu sem hætta er á að 
detti niður; beittar ljósafestingar 
sem skera í gegnum rafmagnsvíra, 
vasaljós í laginu eins og hundur 
sem gat gefið straum þegar skipt 
var um rafhlöður, útijólaljós sem 
þola ekki vatn, rafmagnssnúr-
ur sem festar eru við innstung-
ur með hnútum, plastinnstungur 
sem þola illa hita, og hleðslutæki 
sem bráðna,“ segir Arnar.

Miklar breytingar
„Lýsingarmarkaðurinn er að 

ganga í gegnum grundvallarbreyt-
ingar þar sem tækniþróun og nýj-
ungar hafa aldrei verið hraðari. 
Notkunarmöguleikar ljósgjafa 
hafa á sama tíma aldrei verið fjöl-
breyttari og í dag er ljós nýtt við 
aðstæður sem ekki voru mögu-
legar fyrir nokkrum árum,“ út-
skýrir Arnar. 

„Það er því ljóst að ýmislegt þarf 
að hafa í huga þegar kemur að vali 
á ljósgjöfum. Valkostirnir, úrvalið 
og möguleikarnir hafa aldrei verið 
meiri og þá skiptir miklu máli að 
huga vel að þeim gæðum, ábyrgð, 
verði og ljósgæðum sem krafist 
er. Þar kemur þekking, reynsla 
og þjónusta starfsmanna Jóhanns 
Ólafssonar & Co., til sögunnar.“

Neytendur ættu 
að vera á verði 

gagnvart slökum gæðum 
öryggisins vegna.

Arnar Þór Hafþórsson, sölu- 
og markaðsstjóri hjá Jó-
hanni Ólafssyni & Co, segir 

að á undanförnum árum hafi 
nokkrir tugir LED-ljósgjafa verið 
teknir úr sölu í Evrópu til að vernda 
neytendur fyrir meðal annars 
hættu af raflosti eða jafnvel bruna.
„Reglugerð um bann við glóper-
um tekur gildi í áföngum innan 
ESB á árunum 2009-2016. Tilskip-
un um visthönnun vöru (EcoDe-
sign2005/32/EC) hefur verið inn-
leidd í samning um EES og reglur 
um bann við glóperum eru hluti 
af þeirri tilskipun. Þegar eru fyrir 
hendi hagkvæmir valkostir í stað 
nánast allra hefðbundinna pera. 
Eftir hvern áfanga verður ekki 
lengur leyfilegt að dreifa viðkom-
andi perum í Evrópu. Þær perur 
sem þegar eru í dreifingu innan 
ESB má halda áfram að selja,“ 
greinir Arnar frá.
• OSRAM býður upp á mikið úrval 
valkosta, í stað hefðbundinna gló-
pera, sem henta til notkunar af 
nánast öllu tagi. Hægt er að velja 
um þrjá framúrskarandi og nú-
tímalega valkosti í stað hefðbund-
inna pera, nánar tiltekið Halogen 
ECO-perur, sparperur og LED-per-
ur.
• OSRAM býður upp á mikið úrval 

hágæðapera af þessum þremur 
gerðum sem fáanlegar eru með 
mismunandi styrkleika, ljóslit, 
form og sökkla. 
Á vef okkar, olafsson.is, er svo-

kölluð LJÓSTÍMAVÉL, þar sem 
fólki gefst möguleiki á að reikna út 
stofn- og rekstrarkostnað á hvern 
ljóstíma miðað við mismunandi  
tegundir af ljósaperum. 

Hvaða kostir fylgja því að gefa til 
kynna birtumagn í lúmenum?
• Nákvæmari skilgreining á ljós-
magni peru.
• Betri samanburður milli mis-
munandi perugerða.
• Meira gegnsæi í vali á viðeigandi 
kostum í stað hefðbundinna gló-
pera.

Gæði og öryggi
„Þótt lög hjálpi til við að vernda 
viðskiptavini fyrir hættulegum 
vörum, ættu neytendur einn-
ig að vera vakandi gagnvart ódýr-
um LED-lausnum, þar sem marg-
ar þeirra einkennast af slökum 
gæðum sérstaklega birtustigs og 
líftíma. Þótt þessar vörur uppfylli 
lágmarks laga- og regluviðmið, er 
varða öryggi, geta þær verið slæm 
kaup,“ útskýrir Arnar. 

OSRAM gefur eftirfarandi ráð til 
kaupenda LED-ljósgjafa:
• Kaupið viðurkennd vörumerki 
frá viðurkenndum söluaðilum. 
Það á við um allt frá kaupum á 
einstökum ljósaperum að heild-
arlausnum á lýsingu. Best er að 
velja vörur frá þekktu fyrirtæki 
sem verður í rekstri þegar ábyrgð 
rennur út og heldur áfram að fjár-
festa í vöruþróun.
• Verktakar geta einungis borið 
ábyrgð um skamma hríð og getur 
ábyrgð þeirra runnið út löngu 
áður en ljóst er um gæði sumra 
ófullnægjandi ljósgjafa. Því er 
full ástæða til að minna á að við-
urkennt vörumerki getur fullviss-
að viðskiptavini bæði á meðan og 

Mikilvægt að vanda valið á ljósgjöfum
Mjög mikilvægt er fyrir neytendur að vera meðvitaðir um þær reglugerðir sem gilda varðandi LED-ljósgjafa. Á markaðnum í dag má 
finna töluvert af LED-ljósgjöfum sem uppfylla ekki þau lög og reglugerðir sem í gildi eru. Það getur reynst erfitt fyrir neytendur að 
átta sig á því hvort varan sem þeir hyggjast kaupa uppfylli gæðakröfur.

Arnar Þór Hafþórsson, sölu- og markaðsstjóri hjá Jóhanni Ólafssyni & Co, segir að neytendur þurfi að vera meðvitaðir um ýmsar breytingar sem gerðar hafa verið á reglum um 
lýsingu. Mynd/Anton

MERKINGAR Á PAKKNINGUM
Mikilvægt er fyrir neytendur að vera með-
vitaðir um að þær vörur sem þeir velja séu 
merktar á viðeigandi hátt og að á pakkn-
ingum sé að finna þær upplýsingar sem 
nauðsynlegar eru og lög kveða á um. Allar 
pakkningar eiga að vera merktar með „nær-
ingartöflu“ – sjá mynd hér fyrir ofan sem og 
orkunýtnitöflu – sjá mynd til hliðar.

Skipting yfir í lúmen (lm). Ólíkar perugerðir þurfa mjög mismunandi mikið rafmagn til 
að gefa sama ljósmagn. Því er réttara að gefa til kynna ljósmagn í lúmenum (lm). Þessi 
eining er skilgreind sem allt það ljós sem ljósgjafi gefur í allar áttir. Á þennan hátt má 
auðveldlega bera saman birtumagn mismunandi pera – sjá mynd/töflu.

Gáðu að CE-merki – en athugaðu að 
merkið er stundum svikið. Sumar vörur 
bera merki sem lítur út eins og CE-merkið, 
en þýðir „kínverskur útflutningur“ frekar 
en „Conformité Européenne“ sem er 
gæðamerki Evrópu. Myndin hér að ofan 
sýnir muninn.
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BYKO býður upp á mikið 
úrval ljósa fyrir heimili og 
fyrirtæki. Fyrirtækið hefur 

alla tíð lagt mikið upp úr góðu 
vöruúrvali en ekki síður sann-
gjörnu verði. Öll heimili og fyr-

irtæki ættu því að 
geta leyst úr ljósa-
málum í verslun-
um BYKO að sögn 
Eyrúnar Friðjóns-
dóttur, útstilling-
arst jóra BY KO. 
„Við höfum fjöl-
breyttar lausnir 
fyrir stór og smá 
heimili eða stök 

herbergi. Hér finna allir eitthvað 
við sitt hæfi, hvort sem um er að 
ræða ljós fyrir stofuna, svefn-
herbergið, eldhúsið eða snyrt-
inguna. BYKO hefur alla tíð lagt 
mikla áherslu á góð gæði og því 
má alltaf finna hentugar og fal-
legar lausnir á góðu verði í versl-
unum okkar.“ 

Hægt er að kaupa ljós í öllum 
verslunum BYKO en verslunin í 
Breiddinni er þó sú langstærsta. 
„Ljósadeildin í Breiddinni er í 
raun ein af stærstu ljósabúðum 
landsins og úrvalið er svo sann-
arlega mikið. Hér, eins og raun-
ar í öðrum verslunum okkar, 
starfar reynslumikið fagfólk sem 
tekur vel á móti viðskiptavinum 
og aðstoðar eftir bestu þörfum. 
Þá skiptir engu máli hvort verið 
sé að kaupa eitt ljós eða ljós fyrir 
heila íbúð.“

Úrval útiljósa mikið
Stór hluti þeirra ljósa sem BYKO 
selur er frá norsku fyrirtæki sem 
heitir Scanlight. „Þetta er gæða-
fyrirtæki sem framleiðir fjölbreytt 
úrval ljósa. Við höfum selt ljós frá 
því í mörg ár við mikla ánægju við-
skiptavina. Einnig bjóðum við upp 
á úrval ljósa frá öðrum erlendum 
framleiðendum. Svo er líka gaman 
að minnast á að við seljum inn-

lenda framleiðslu en um er að 
ræða ljós frá Stansverki, sem fram-
leiðir úrval af inni- og útiljósum.“ 
Auk mikils úrvals af ljósum selur 
BYKO einnig gott úrval af ljósa-
perum í allar gerðir ljósa og staka 
lampaskerma.

Mikið framboð útiljósa í öllum 
stærðum og gerðum er einnig í 
boði í verslunum BYKO. „Hér má 
finna útiljós fyrir veggi, undir 
þakskegg, á staura og í garðinn. 
Breiddin er mikil en eins og með 
inniljósin er aðaláherslan lögð 
á gæði á sanngjörnu verði. Við 
bjóðum upp á nýtískulega hönn-
un í bland við eldri hönnun enda 
eru þarfir viðskiptavina okkar 
ólíkar.“ 

Á www.byko.is má finna helstu 
upplýsingar um flest inni- og úti-
ljós sem BYKO býður upp á. „Þar 
geta viðskiptavinir skoðað sig 
um áður en þeir koma í verslanir 
okkar þar sem þeir hitta fyrir fag-
menn okkar og klára kaupin.“

Mjög gott úrval og frábær þjónusta
Ein stærsta ljósabúð landsins er ljósadeild BYKO í Breiddinni. Verslanir BYKO bjóða upp á mikið úrval inni- og útiljósa en lögð er 
mikil áhersla á gæði og sanngjarnt verð. Starfsmenn ljósadeilda eru reynslumiklir og veita viðskiptavinum persónulega þjónustu. 

Útiljós af ýmsum gerðum. MYND/VALLI

Björt og skær loftljós í ýmsum stærðum.
MYND/VALLI Falleg íslensk hönnun frá Stansverki. MYND/VALLIBarnaherbergin eru oft litrík. MYND/VALLI

Eyrún Friðjóns-
dóttir, útstillinga-
stjóri BYKO.

MYND/VALLI

Ljósadeildir BYKO bjóða upp á fjölbreyttar lausnir fyrir heimili og fyrirtæki landsins.  MYND/VALLI

Kastarar passa vel inn í flest rými. MYND/VALLI



facebook.com/BYKO.is
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Verðvernd BYKO tryggir þér lægra verð. Sjá nánari upplýsingar og skilmála á www.byko.is.
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Vnr. 52244022
ERASMO loftljós, 
E27, 150W, króm.

Vnr. 52237516
CITY borðlampi, 
krómskermur, E14, 40W.

Vnr. 52237311
Studio gólflampi með fótrofa, 
E27, 60W.

Vnr. 52237714
VERONA loftljós, 5xE14, 40W.

Vnr. 52248042
ANANAS loftljós, E27, 60W.

Vnr. 52246316
HONSEL VISO loftljós, 
70x30 cm, 3xE14, 40W.
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Héralampinn frá 
Moooi er hannaður 

af sænska hönnunar-
teyminu Front. Í 

sömu línu má finna 
hestalampann fræga.

Pappírsljósakróna 
úr smiðju hollensku 
hönnunarstofunnar 
Studio Job sem búin 
var til fyrir pappírs-

línu Moooi.

Philippe Starck hannaði byssu-
lampann fyrir Flos árið 2005. Starck 
er þekktur fyrir pólitískan áróður 
í verkum sínum og byssulampinn 
stendur þar undir nafni.

Bourgie-lampinn frá Kartell 
er eftir ítalska hönnuðinn 

Ferruccio Laviani. Lampinn 
er í barokkstíl en lampa-

skermurinn úr plíseruðu efni 
og myndar þannig skemmti-
legt skuggaspil þegar kveikt 

er á lampanum.

Arco-
gólflampann 

hönnuðu 
hinir 

ítölsku 
Castiglioni-

bræður 
árið 

1962.

Heillandi 
hönnunarljós
Lampar og ljósakrónur setja punktinn yfir i-ið í öllum 
rýmum. Hér má sjá nokkra lampa eftir fræga hönnuði 
sem flestir eru orðnir klassískir.

Biðukolla 
(Dandelion) heitir 

þessi fallegi gólflampi 
sem hollenski hönn uð-

urinn Richart Hutten 
hannaði fyrir Moooi.

Orbital-lamp-
inn er úr smiðju 
Ferruccio 
Laviani og 
hannaður fyrir 
Foscarini. 

PH Artichoke-ljósakrónuna hannaði Poul 
Henningsen fyrir Louis Poulsen árið 1958. 
Artichoke þýðir ætiþistill á íslensku og má 

glöggt sjá líkindi með grænmetinu og ljósinu. 

Engir punktar, engin aukakort og ekkert vesen!

 Í Vild færðu 
afsláttinn án þess 
að biðja um hann

 Afslátturinn 
kemur sjálfkrafa 
á kortaviðskiptin 

Um 24 fyrirtæki og 
verslanir eru í Vild 

og fer fjölgandi SVONA FÆRÐU AFSLÁTT ÁN 
ÞESS AÐ BIÐJA UM HANN!

Fríðindakerfi fyrir áskrifendur 365

Allir áskrifendur sjónvarps- eða fjarskiptaþjónustu 365 fá nú 

sjálfvirkan afslátt hjá fjölda fyrirtækja og verslana án þess að 

þurfa að biðja um hann. Það eina sem þarf að gera er að skrá  

greiðslukort fjölskyldunnar í VILD á 365.is. 

skráðu þig á

greiðslukort fjölskyldunnar í VILD á 365.is.

PLUSMINUS OPTIC

Í GRAFARVOGI



Ármúla 24 • S: 585 2800 
rafkaup.is

CONIA COPPER
Danmark

Ármúla 24 • S: 585 2800 
rafkaup.is
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Páfuglinn varð óvart á vegi 
mínum þegar ég laumaðist í 
uppáhaldsbúðina mína sem 

er Heimili & hugmyndir á Suður-
landsbraut. Ég má helst ekki fara 
þangað inn og varð auðvitað frið-
laus því ég er svo hrifin af fuglum,“ 
segir Dóra, sem daginn eftir fyrstu 
kynni við páfuglslampann fór og 
festi á honum kaup.

„Ég taldi mér trú um að ég yrði 
að eignast blessaðan fuglinn enda 
hefur hann engan svikið og er 
uppáhaldshúsmunurinn minn 
og ofboðslega fallegur. Ég sit oft í 
dimmunni og stari á hann í van-
trú yfir því að hann sé minn,“ segir 
Dóra sem kolféll fyrir íburðarmiklu 
stélinu og litnum sem passar vel við 
innviði heimilisins.

„Páfuglinn vekur ómælda at-
hygli gesta og frá lampanum stafar 
töfrandi birta sem sendir heillandi 
bjarma upp í hátt stofuloftið. Þetta 
er svona ekta Homes & Gardens-
lampi sem maður sér stundum 
punta dýrindis spænskar villur og 
er sannkölluð heimilisprýði.“

Saknar Fríðu frænku
Haustið er eftirlætisárstími Dóru; 
þegar rómantísk birtuskilyrð-
in kalla á lokkandi lampabirtu og 
blikandi kertaljós.

„Ég á þó nokkra lampa og er 
hrifnust af stórum og bosmamikl-
um hlunkum sem líka eru mubl-
ur. Á heimilinu eru sárafá loft-
ljós en þeim mun fleiri vegg- og 
borðlampar og mér þykir gaman 
að setja lampa á hina skrítnustu 
staði, eins og á eldhúsborðið og á 

 baðherbergið,“ segir Dóra í hlýlegu 
og heimilislegu húsi sínu.

„Stíllinn hér heima er blanda af 
nýju og gömlu og get ég beinlínis 
grenjað yfir fallegri antík. Ég sé því 
mikið eftir Fríðu frænku því eftir-
lætistómstundaiðjan mín var að 
hangsa þar í klukkutíma síðdegis 
og gramsa í gömlum hlutum.“ 

Lampi úr skeljum og steinum
Innanhússhönnun er Dóru í blóð 
borin og er lýsing, ásamt styttum 
og glingri áhugamál númer eitt.

„Falleg birta skiptir öllu til 
að skapa rétt flæði á heimil-
um. Hugguleg birta hefur áhrif 
á stemningu og vellíðan og allt 
þarf það að vera í réttu sam-
hengi. Þannig göngum við hjón-
in á eftir hvort öðru og skipt-
umst á að kveikja og slökkva því 
hann ber lítið skynbragð á upp-
röðun lampa og birtu á meðan ég 
vil hafa allt uppljómað og í réttri 
uppröðun,“ segir Dóra hlátur-
mild. 

Hún segir enda fullt starf að 
kveikja og slökkva á allri ljósa-
dýrðinni á degi hverjum.

„Ef ég er með heimboð þarf ég 
helst að fá aðstoð í klukkustund á 
undan til að kveikja á öllum kert-
unum og lömpunum sem kúra í 
styttu- og myndaflóði hér og þar 
um húsið. Það er líka hörkuvinna 
að halda þessu öllu skínandi 
hreinu og glampandi.“

Dóra er í essinu sínu um þessar 
mundir og segist titra af vellíðan 
þegar rökkva fer.

„Þá tek ég upp tuskuna til að 
þurrka af og tala við dótið mitt því 
ég elska að dunda mér heima og 
hlúa að heimilinu.“

Í bígerð er fyrsti lampinn úr 
hugarfylgsnum Dóru.

„Mig dreymir um að hanna 
eigin standlampa úr skeljum 
og steinum, í rjómalit og gráu, 
til að hafa inni á baði. Ég er nú 
þegar byrjuð að tína í hann efni-
við þegar ég fer fjöruleiðina með 
hundana mína.“

Konan sem kyndir lampana sína
Frú Dóra Welding er fagurkeri af guðs náð. Í fögru húsi við sæinn blómstrar hún í litadýrð og rökkurbirtu haustsins og kveikir á ótal 
lifandi og logandi ljósum. Uppáhaldsljósgjafinn er forkunnarfagur páfugl sem minnir á seiðandi sólarlönd og kvakandi fuglasöng.

Þessar tvær grænu 
skipstjóraluktir 
fékk Dóra úr gömlu 
dánarbúi. Búið er 
að gera ótal eftirlík-
ingar af sams konar 
olíulömpum en 
þetta er upprunaleg 
hönnun og búið 
að leiða rafmagn í 
gegnum þungan 
koparinn. Lýsingin 
er dáleiðandi fögur 
þegar rökkvar og 
skapar notalega 
stemningu heima 
við.

Dóra hefur dálæti á þungum leirlömpum sem hún eignaðist í Marco og eru trúlega 
ætlaðir í amerísk hjónaherbergi en prýða nú stofuna. Í forgrunni er stytta af Jesú Kristi 
og segir Dóra gott Feng Shui að hafa frelsarann uppi við á heimilinu.

Dóra Welding er lyfjatæknir og húsfrú á Nesinu. Hún féll óvart kylliflöt fyrir páfuglslampanum og segir hann vera sinn uppáhaldshúsmun. Lampinn á innskotsborði í baksýn er úr Marco og jólastjarnan gleður enn með birtu sinni 
enda skilur Dóra alltaf eftir svolítið af jólaskrauti á milli hátíða.  MYNDIR/GVA
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KLASSÍSK LÝSING
Poul Henningsen er meðal 
þekktustu hönnuða Dana. Hann 
var fjölhæfur maður; arkitekt, 
lýsinga- og húsgagnahönnuður, rit-
höfundur, lagahöfundur, blaða-
maður og menningargagnrýnandi. 
Lampar sem Henningsen hannaði 
urðu strax afar eftirsóttir og þær 
vinsældir hafa ekki dvínað. 
Poul Henningsen fæddist árið 
1894 en lést árið 1967. Þau eru ófá 
heimilin í heiminum auk fyrirtækja 
sem lýst eru upp með PH-lömpum, 
enda hönnunin tímalaus. Helsti 
samstarfsmaður Henningsen 
var Louis Poulsen en þeir hófu 
samstarf árið 1924. Ári síðar voru 
PH-lampar sýndir á viðamikilli 
sýningu í París. Einn af lömpunum 
á sýningunni færði Henningsen 
gullverðlaun en með þeim var hinn 
klassíski PH-lampi fæddur. 
Loftlampinn á myndinni varð til 
árið 1958 og þykir eitt af meistara-
stykkjum heimsfrægrar hönnunar. 
Á seinni árum hefur lampinn verið 
framleiddur í nokkrum litum en 
fyrirtæki Poul Henningsen er enn 
starfandi. Þar eru jafnframt fram-
leidd húsgögn eftir þennan mæta 
mann. Lampinn á myndinni kostar 
um eitt hundrað þúsund krónur í 
Danmörku. 

DÝRASTI LAMPINN
Fallegur lampi getur auðveldlega 
lífgað upp á rými, hvort sem um 
er að ræða stofuna, bókaherbergið 
eða sjónvarpsholið. Þeir sem eru 
vellauðugir geta látið sig dreyma 
um dýrasta lampa veraldar en 
heiðurinn af þeim titli á Bleiki lótus-
lampinn frá Tiffany Studios. Árið 
1997 var hann seldur á uppboði 
hjá uppboðshúsinu Christie´s fyrir 
rúmlega 330 milljónir króna þannig 
að ljóst er að ekki er á færi meðal-
manna að eignast slíkan grip. 
Lampinn var framleiddur árið 
1906 þegar fyrirtækið hét upp-
haflega Tiffany Glass Company og 
kostaði að núvirði rúmlega tvær 
milljónir króna.
Hann er í svokölluðum „Art 
Nouveau“-stíl og úr bronsi en 
skermurinn er byggður úr um tvö 
þúsund handsmíðuðum litlum 
glerplötum sem límdar eru saman 
með sérstakri tækni. Skerminn 
prýða átta lótusblóm en hönnun 
þeirra er varin með einkaleyfi. Tólf 
ljósaperur komast fyrir í lampanum. 
Dýrasti lampi heims er tæplega 
90 sentímetrar á hæð og sómir sér 
vafalaust vel á heimili eiganda síns 
sem hefur óskað nafnleyndar. 

Jóhann Ólafsson & Co Endursöluaðilar um allt land 
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HALOGEN ECO Sparperur LED-perur

OSRAM býður upp á mikið úrval valkosta, í stað hefðbundinna 

glópera, sem henta til notkunar af nánast öllu tagi.
ð di
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SJÁÐU HEIMINN Í NÝJU LJÓSI

Jóhann Ólafsson & Co - umboðsaðili OSRAM á Íslandi frá árinu 1948 olafsson.is

RÉTT LÝSING Á BAÐHERBERGI
Þeir sem ætla að nýta baðherbergisspegilinn 
til að mála sig, raka eða hreinsa tennur, ættu að 
huga að því að vera með rétta lýsingu fyrir slíkt. 

Hliðarlýsing hentar best enda verður skugga-
myndun á andliti þá minnst. Sumir mæla með því 
að sleppa algerlega lýsingu fyrir ofan spegilinn 
og jafnvel að sleppa alveg loftljósi, enda lýsi það 
óþarflega upp enni fólks en myndi aftur á móti 
óæskilega skugga undir augum, nefi og kinn. Slík 
lýsing geti jafnvel látið fólk líta út fyrir að vera tíu 
árum eldra en það er. Rétt lýsing er því ekki aðeins 
áhrifaríkari heldur lætur hún fólk líta betur út.

Mun auðveldara er að mála sig 
á baðherbergi sem hefur góða lýsingu.
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