TILLYKKE MED DIT NYE BELYSNINGSMØBEL...

MATERIALER

Sonobe Light er en kollektion af papirlamper
100% håndfoldede og fremstillet i Danmark.
Inspirationen til lamperne har rødder i et
traditionelt japansk origamifold opfundet i
starten af 1960’erne. I smuk forening med dette
oprindelige håndværk er kollektionen idag
videreudviklet til et stilrent og moderne
design.

Sonobe Light er fremstillet af et højtranslucent
papirmateriale, bestående af fintmalede cellulocefibre. Pergamentets transparens er et
naturligt resultat formalingsprocessen og ikke
af en kemisk blegning og brug af chlorin. Pergamentet er 100% nebrydeligt og genanvendeligt.

Hver Sonobe Light er samlet af op mod 100 ark
tyndt papir, der alle er foldet 10 gange inden
de samles og limes. Resultatet er den helt unikke lysgeometri, som kendetegner designet.
Sonobe Light er en oplevelse og et velvære skabt
af lys og ikke mindst omhyggeligt håndværk fra
start til slut.
Venligst

En belysningskollektion der er 100% håndfoldet
og fremtillet med passion og henblik på æstetik
og kvalitet.
Tak for købet...

www.sonobelight.dk
Charlotte Brandt
Poppel Alle 6, DK - 2630 Taastrup
tel. +45 50577150
charlotte@galleribrandt.dk
CVR. 35366296 		

Ophæng og fatning er fremstillet i rustfrit stål
AISI304. Det vil ikke ændre sig eller korrodere
over tid og kræver intet særligt vedligehold.
Sonobe light er i alle henseender gennemtænkt
kvalitet produceret med omtanke for miljøet.
Da lampen primært består af papir må den ikke
placeres tæt på åben ild/stearinlys.
Lampen er IP20, beregnet til indendørs brug.
Denne manual er gældende for:

Charlotte Brandt,
designer og indehaver

Stor Amaea, model 1809
Lille Amaea, model 1011
Lille Siphonia, model 2406

VEDLIGEHOLD

OM LYS OG LYSKILDER

Da Sonobe Light er fremstillet af papir bør du
ikke bruge vand eller væsker til rengøring af
lampen. For alm./jævnlig vedligehold og
rengøring anbefales det at bruge en blød evt.
antistatisk støvkost eller klud på lampens
yderside.
Det anbefales ikke at støvsuge lampen indvendigt
for opsamling af nedfaldne støvpartikler mm.
Bliver lampen meget støvet på indersiden, kan
den forsigtigt vendes med bunden i vejret for
tømning.
Lamperingen er fæstnet til lampeskærmen med
fastlimede gribeclips. Det anbefales ikke at
løsne ringen fra disse. Dette gælder dog ikke
Amaea (model 1011), der af hensyn til
muligheden for udskiftning af lyskilde, hænger
løst på lamperingen.

Naturligt lys er liv og livskvalitet.
Idag har dette faktum stort fokus og
LED-teknologien er kun lige startet i en rivende
udvikling efter at få kunstigt lys til at ligne
det naturlige.
Lys måles i farvetemperatur, Kelvin(K). En
solopgang er 2000K og en gammeldags glødepære
udsender et lys på 2800K. Som det mest optimale
for et smukt og varmt hvidt lys anbefales det at
anvende en 2700K-pære til din Sonobe Light.

Kommer din Sonobe Light ud af form ved for
kraftig håndtering eller som følge af transport,
får den sin korrekte form igen ved et let tryk
på lampens inderside.

Skift af pære udføres fra hullet i lampens top.
Ved et let træk i pæren løsnes inderfatningen
fra stålfatningen og pæren kan skrues fri. Da
papirmaterialer generelt ikke har stor styrke
tilrådes en vis forsigtighed for at undgå stød
og ”knæk” i papiret.
Ved anvendelse af LED kan det i vid udstrækning
undgås at skulle skifte pære, da levetiden for
en sådan typisk er 15.000-20.000 timer.
Lampen leveres med stikprop, 3m ledning,
E27-fatning og er godkendt til max. 60W, 230V

