Emrik

EMRIK E27
Emrik E27 er en elegant glasspendelserie. Den horistontale
modellen passer perfekt over spisebord, den single passer
utmerket over kjøkkenøy og i vindu, og den vertikale modellen
blir populært benyttet i trappeoppgang, i et hjørne eller hvor
det er stor takhøyde.
Velge mellom fire forskjellige glass – smoke, amber, clear og white.

Emrik single 150
Artikkelref: 101150500

1 x 60W E27 MAX. - ekskl.

Emrik 150

❶

❷

❸

❹

Artikkelref: 106150300/106150500

6 x 60W E27 MAX. - ekskl.

❷

❺
Kabelfarge
Blå
Grønn/Gul
Brun

3.

Monteringsveiledning

Ø15cm

45cm

VELG GLASS

Art. nr.
101150500
101150300
1.
2.
3.

120cm

Monteringsveiledning

2.

15cm

❼

Single Pendant
Farge
Black
Brass

1.

❻

Kobles til N (blå eller sort)
Kobles til L (brun, hvit eller rød)

Kobles til N (blå eller sort)
Kobles til ± (grønn eller grønn/gul)
Kobles til L (brun, hvit eller rød)

❸
Horisontal Pendant

Art. nr.
106150500
106150300

Kabelfarge
Blå
Brun

30cm

❶

4.
5.

Enkelte typer montasjer kan du utføre selv.
Til tross for dette anbefaler vi at montasjen blir utført av en registrert installasjonsvirksomhet.
På denne måten sikres lengst levetid & sikker bruk av produktet.

Produktet er produsert i henhold til gjeldende
Europeiske standarder.

Produktet er produsert i henhold til gjeldende
Europeiske standarder.
Beskyttelsesklasse II, skal ikke tilkobles jordledning.

Sikkerhetsavstand til belyste objekter.

Armatur kun egnet for innendørs bruk.

Se vårt utvalg på: www.nordesign.no

Høyden på ledning kan tilpasses.
Denne må kanskje kappes før tilkobling.

Beskyttelsesklasse I, skal tilkobles jordledning.

Sikkerhetsavstand til belyste objekter.

Vi anbefaler at det benyttes LED-lyskilder.

Sikker bruk
Enkelte typer montasjer kan du utføre selv.
Til tross for dette anbefaler vi at montasjen blir utført av en registrert installasjonsvirksomhet.
På denne måten sikres lengst levetid & sikker bruk av produktet.

NB!6.7. Leveres uten baldakin.
- Black (art. nr. 691150500)
anbefaler at det benyttes LED-lyskilder.
- BrassVi(art.
nr. 691150300)

Sikker bruk

Monter lampen til underlaget,
bruk ev. medfølgende plugger og skruer,
avhengig av underlaget.
Monter kablene.
Sett i lyskilder (medfølger ikke).
Løsne mansjett, ved å vri mot klokken, og dra bakover
Sett på glassene (kjøpes separat), sett på plass mansjett
og fest ved å vri med klokken.

Farge
Black
Brass

Sett i lyskilde (medfølger ikke).
Løsne mansjett, ved å vri mot klokken, og dra bakover
Sett på glasset (kjøpes separat), sett på plass mansjett
og fest ved å vri med klokken.
Velg ønsket installasjonsmåte:
Emrik single ceiling base (for normal takmontasje).
Vox adapter (for bruk i Vox skinnesystem).
Global adapter (for bruk i Global Trac skinnesystem).

Dimming avhenger av valgt lyskilde.

Armatur kun egnet for innendørs bruk.

NB!

Vær oppmerksom på at ikke alle overflater tåler 90° C.
Plastbelagte takplater kan bli misfarget allerede ved lavere temperaturer.
Misfargingen er i seg selv ikke farlig,
men kan være skjemmende.

Se vårt utvalg på: www.nordesign.no
Høyden på ledning kan tilpasses.
Denne må kanskje kappes før tilkobling i baldakin.
Wire i andre enden kan også justeres.
Det peneste vil være å kappe overskyende wire.

Smoke

Amber

361150032

361150015

Ø150

2

Ø150

NB!

Clear
Ø150

Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet.
Hvis du finner ut at ditt NorDesign-produkt må skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det, må du unnlate å kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet.
Sørg for at dette produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering.

Vær oppmerksom på at ikke alle overflater tåler 90° C.
Plastbelagte takplater kan bli misfarget allerede ved lavere temperaturer.
Misfargingen er i seg selv ikke farlig,
men kan være skjemmende.

Kildesortering av brukte produkter og emballasje gjør det mulig å resirkulere materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk av
resirkulerte materialer bidrar til å forhindre forsøpling av miljøet og reduserer behovet for råvarer.
Lokale regelverk kan legge til rette for kildesortering av elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale depoter eller gjennom forhandleren når du kjøper nytt produkt.

White (matt)
Ø150

Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet.
Hvis du finner ut at ditt NorDesign-produkt må skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det, må du unnlate å kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet.
Sørg for at dette produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering.

361150013

361150006

Kildesortering av brukte produkter og emballasje gjør det mulig å resirkulere materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk av
resirkulerte materialer bidrar til å forhindre forsøpling av miljøet og reduserer behovet for råvarer.
Lokale regelverk kan legge til rette for kildesortering av elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale depoter eller gjennom forhandleren når du kjøper nytt produkt.

www.nordesign.no

EMRIK E27

Emrik vertical 150
Artikkelref: 104150500

4 x 60W E27 MAX. - ekskl.

❷

❶

Kabelfarge
Blå
Grønn/Gul
Brun

Kobles til N (blå eller sort)
Kobles til ± (grønn eller grønn/gul)
Kobles til L (brun, hvit eller rød)

❸

Ø15cm

83cm
Sikker bruk
Ø40cm

Monteringsveiledning
1.

2.

VELG GLASS

3.

Monter lampen til underlaget,
bruk ev. medfølgende plugger og skruer,
avhengig av underlaget.
Monter kablene.
Sett i lyskilder (medfølger ikke).
Løsne mansjett, ved å vri mot klokken, og dra bakover
Sett på glassene (kjøpes separat), sett på plass mansjett
og fest ved å vri med klokken.

Enkelte typer montasjer kan du utføre selv.
Til tross for dette anbefaler vi at montasjen blir utført av en registrert installasjonsvirksomhet.
På denne måten sikres lengst levetid & sikker bruk av produktet.

Vertical Pendant

Produktet er produsert i henhold til gjeldende
Europeiske standarder.

Beskyttelsesklasse I, skal tilkobles jordledning.

Art. nr.
104150500
104150300

Sikkerhetsavstand til belyste objekter.

Vi anbefaler at det benyttes LED-lyskilder.

Armatur kun egnet for innendørs bruk.

Se vårt utvalg på: www.nordesign.no
Høyden på ledning kan tilpasses.
Denne må kanskje kappes før tilkobling i baldakin.
Dimming avhenger av valgt lyskilde.

Smoke

Amber

Ø150

Clear

White (matt)

361150013

361150006

Ø150

Emrik ceiling361150015
lamp
361150032
Artikkelref: 091100506

Ø150

Ø150

NB!

Farge
Black
Brass

Vær oppmerksom på at ikke alle overflater tåler 90° C.
Plastbelagte takplater kan bli misfarget allerede ved lavere temperaturer.
Misfargingen er i seg selv ikke farlig,
men kan være skjemmende.

Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet.
Hvis du finner ut at ditt NorDesign-produkt må skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det, må du unnlate å kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet.
Sørg for at dette produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering.
Kildesortering av brukte produkter og emballasje gjør det mulig å resirkulere materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk av
resirkulerte materialer bidrar til å forhindre forsøpling av miljøet og reduserer behovet for råvarer.
Lokale regelverk kan legge til rette for kildesortering av elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale depoter eller gjennom forhandleren når du kjøper nytt produkt.

60W E27 MAX. - ekskl.

❶

❷

❹

❺

❸

Kabelfarge
Blå
Grønn/Gul
Brun

Kobles til N (blå eller sort)
Kobles til ± (grønn eller grønn/gul)
Kobles til L (brun, hvit eller rød)

24cm
Ø20cm

Ceiling / wall
Monteringsveiledning

Art. nr.
091100506

Monter braketten til underlaget,
bruk ev. medfølgende plugger og skruer,
avhengig av underlaget.
Monter kablene.
Sett lampen på braketten og fest de tre skruene.
Sett i lyskilde (medfølger ikke).
Sett på glasset og fest ved å vri med klokken.

Sikker bruk

Farge
Black

Enkelte typer montasjer kan du utføre selv.
Til tross for dette anbefaler vi at montasjen blir utført av en registrert installasjonsvirksomhet.
På denne måten sikres lengst levetid & sikker bruk av produktet.

Produktet er produsert i henhold til gjeldende
Europeiske standarder.

Beskyttelsesklasse I, skal tilkobles jordledning.

Leveres inkl. glass (Ø200)
Sikkerhetsavstand til belyste objekter.

Husk å skru til strekkavlasteren om åpen kabel benyttes!

Armatur kun egnet for innendørs bruk.

Vi anbefaler at det benyttes LED-lyskilder.

Kan monteres i tak og på vegg

Se vårt utvalg på: www.nordesign.no
Dimming avhenger av valgt lyskilde.

NB!

Vær oppmerksom på at ikke alle overflater tåler 90° C.
Plastbelagte takplater kan bli misfarget allerede ved lavere temperaturer.
Misfargingen er i seg selv ikke farlig,
men kan være skjemmende.

Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet.
Hvis du finner ut at ditt NorDesign-produkt må skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det, må du unnlate å kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet.
Sørg for at dette produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering.
Kildesortering av brukte produkter og emballasje gjør det mulig å resirkulere materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk av
resirkulerte materialer bidrar til å forhindre forsøpling av miljøet og reduserer behovet for råvarer.
Lokale regelverk kan legge til rette for kildesortering av elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale depoter eller gjennom forhandleren når du kjøper nytt produkt.

www.nordesign.no
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EMRIK G9
Emrik G9 er en serie i sort utførelse med hvite glasskupler.
Glasskuplene lyser perfekt opp og gir et vakkert lysbilde.
Kommer i to pendelutgaver, vegg-, bord- og gulvlampe.
Kuppel Ø100.

Emrik single 100
Artikkelref: 101150506

Emrik 100

1 x 40W G9 MAX. - ekskl.

Artikkelref: 106100506

6 x 40W G9 MAX. - ekskl.

❶

❶

❷

❸

❷

22cm

Kabelfarge
Blå
Brun

Kabelfarge
Blå
Grønn/Gul
Brun

Ø10cm

Kobles til N (blå eller sort)
Kobles til ± (grønn eller grønn/gul)
Kobles til L (brun, hvit eller rød)

❹

❸

Horisontal Pendant

Single Pendant
Farge
Black

40cm

Art. nr.
106100506

❺

Art. nr.
101150506

Ø10cm

❻

Farge
Black

Monteringsveiledning

2.
3.

Monter lampen til underlaget,
bruk ev. medfølgende plugger og skruer,
avhengig av underlaget.
Monter kablene.
Sett i lyskilder (medfølger ikke).
Sett på glassene og fest ved å vri med klokken.

NB!1. Leveres
uten baldakin.
Sett i lyskilde (medfølger ikke).
Sett på glasset og fest ved å vri med klokken.
Sort2.3. (art.
nr. 691150500)
Velg ønsket installasjonsmåte:

80cm
Sikker bruk

Monteringsveiledning
1.

Kobles til N (blå eller sort)
Kobles til L (brun, hvit eller rød)

4.
5.
6.

Enkelte typer montasjer kan du utføre selv.
Til tross for dette anbefaler vi at montasjen blir utført av en registrert installasjonsvirksomhet.
På denne måten sikres lengst levetid & sikker bruk av produktet.

Produktet er produsert i henhold til gjeldende
Europeiske standarder.

Beskyttelsesklasse II, skal ikke tilkobles jordledning.

Sikkerhetsavstand til belyste objekter.

Se vårt utvalg på: www.nordesign.no

Sikkerhetsavstand til belyste objekter.

Se vårt utvalg på: www.nordesign.no

Produktet er produsert i henhold til gjeldende
Europeiske standarder.

Emrik single ceiling base (for normal takmontasje).
Vox adapter (for bruk i Vox skinnesystem).
Global adapter (for bruk i Global Trac skinnesystem).
Vi anbefaler at det benyttes LED-lyskilder.

Beskyttelsesklasse I, skal tilkobles jordledning.

Vi anbefaler at det benyttes LED-lyskilder.

Sikker bruk
Enkelte typer montasjer kan du utføre selv.
Til tross for dette anbefaler vi at montasjen blir utført av en registrert installasjonsvirksomhet.
På denne måten sikres lengst levetid & sikker bruk av produktet.

Armatur kun egnet for innendørs bruk.

Høyden på ledning kan tilpasses.
Denne må kanskje kappes før tilkobling.

Armatur kun egnet for innendørs bruk.

Dimming avhenger av valgt lyskilde.

Høyden på ledning kan tilpasses.
Denne må kanskje kappes før tilkobling i baldakin.
Wire i andre enden kan også justeres.
Det peneste vil være å kappe overskyende wire.

NB!
NB!

Vær oppmerksom på at ikke alle overflater tåler 90° C.
Plastbelagte takplater kan bli misfarget allerede ved lavere temperaturer.
Misfargingen er i seg selv ikke farlig,
men kan være skjemmende.

Vær oppmerksom på at ikke alle overflater tåler 90° C.
Plastbelagte takplater kan bli misfarget allerede ved lavere temperaturer.
Misfargingen er i seg selv ikke farlig,
men kan være skjemmende.

Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet.
Hvis du finner ut at ditt NorDesign-produkt må skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det, må du unnlate å kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet.
Sørg for at dette produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering.
Kildesortering av brukte produkter og emballasje gjør det mulig å resirkulere materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk av
resirkulerte materialer bidrar til å forhindre forsøpling av miljøet og reduserer behovet for råvarer.
Lokale regelverk kan legge til rette for kildesortering av elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale depoter eller gjennom forhandleren når du kjøper nytt produkt.

Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet.
Hvis du finner ut at ditt NorDesign-produkt må skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det, må du unnlate å kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet.
Sørg for at dette produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering.
Kildesortering av brukte produkter og emballasje gjør det mulig å resirkulere materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk av
resirkulerte materialer bidrar til å forhindre forsøpling av miljøet og reduserer behovet for råvarer.
Lokale regelverk kan legge til rette for kildesortering av elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale depoter eller gjennom forhandleren når du kjøper nytt produkt.

4

www.nordesign.no

EMRIK G9

Emrik floor lamp
Artikkelref: 083100506

3 x 40W G9 MAX. - ekskl.

❶

❷

❸

❹

Art. nr.
083100506

130cm

Floor
Farge
Black

Leveres med ledning med
bryter.

Monteringsveiledning

1.
2.
3.
4.

Ø10cm

Ø22cm

Sikker bruk

Monter sammen lampen ved å vri stengene med klokken.
Monter lampefoten ved å vri med klokken.
Sett i lyskilder (medfølger ikke).
Sett på glassene og fest ved å vri med klokken.

Enkelte typer montasjer kan du utføre selv.
Til tross for dette anbefaler vi at montasjen blir utført av en registrert installasjonsvirksomhet.
På denne måten sikres lengst levetid & sikker bruk av produktet.

Produktet er produsert i henhold til gjeldende
Europeiske standarder.
Beskyttelsesklasse II, kan også benyttes i ikke-jordete stikkontakter.

Vi anbefaler at det benyttes LED-lyskilder.
Sikkerhetsavstand til belyste objekter.

Se vårt utvalg på: www.nordesign.no
Dimming avhenger av valgt lyskilde.

Armatur kun egnet for innendørs bruk.

Husk å sette lampen på et stabilt underlag.

NB!

Vær oppmerksom på at ikke alle overflater tåler 90° C.
Plastbelagte takplater kan bli misfarget allerede ved lavere temperaturer.
Misfargingen er i seg selv ikke farlig,
men kan være skjemmende.

Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet.
Hvis du finner ut at ditt NorDesign-produkt må skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det, må du unnlate å kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet.
Sørg for at dette produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering.
Kildesortering av brukte produkter og emballasje gjør det mulig å resirkulere materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk av
resirkulerte materialer bidrar til å forhindre forsøpling av miljøet og reduserer behovet for råvarer.
Lokale regelverk kan legge til rette for kildesortering av elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale depoter eller gjennom forhandleren når du kjøper nytt produkt.

Emrik table lamp
Artikkelref: 071100506

1 x 40W G9 MAX. - ekskl.

❶

❷

❸

Emrik wall lamp

Ø10cm

Artikkelref: 063100506

3 x 40W G9 MAX. - ekskl.

Art. nr.
063100506
063100306

❺

❷

❸

Kabelfarge
Blå
Brun

Farge
Black
Brass

2.
3.
4.
5.

Art. nr.
071100506

Monteringsveiledning

Endring av installasjonsretning

1.
2.
3.

Ø10cm

Monter lampefoten ved å vri med klokken.
Sett i lyskilde (medfølger ikke).
Sett på glasset og fest ved å vri med klokken.

Farge
Black

Kobles til N (blå eller sort)
Kobles til L (brun, hvit eller rød)

Leveres med ledning med
bryter.
Se vårt utvalg på: www.nordesign.no

Monter braketten til overflaten,
bruk ev. medfølgende plugger og skruer,
avhengig av underlaget.
Monter kablene.
Sett lampen på braketten og fest de tre skruene.
Sett i lyskilder (medfølger ikke).
Sett på glassene og fest ved å vri med klokken.

Dimming avhenger av valgt lyskilde.

Sikker bruk
Enkelte typer montasjer kan du utføre selv.
Til tross for dette anbefaler vi at montasjen blir utført av en registrert installasjonsvirksomhet.
På denne måten sikres lengst levetid & sikker bruk av produktet.

Sikker bruk

Enkelte typer montasjer kan du utføre selv.
Til tross for dette anbefaler vi at montasjen blir utført av en registrert installasjonsvirksomhet.
På denne måten sikres lengst levetid & sikker bruk av produktet.

Vi anbefaler at det benyttes LED-lyskilder.

Monteringsveiledning

1.

Table

45cm

Wall / ceiling

❹

40cm

❶

Produktet er produsert i henhold til gjeldende
Europeiske standarder.
Beskyttelsesklasse II, kan også benyttes i ikke-jordete stikkontakter.

Sikkerhetsavstand til belyste objekter.

Armatur kun egnet for innendørs bruk.

Husk å sette lampen på et stabilt underlag.

Produktet er produsert i henhold til gjeldende
Europeiske standarder.

NB!

Beskyttelsesklasse II, kan også benyttes i ikke-jordete stikkontakter.

Vær oppmerksom på at ikke alle overflater tåler 90° C.
Plastbelagte takplater kan bli misfarget allerede ved lavere temperaturer.
Misfargingen er i seg selv ikke farlig,
men kan være skjemmende.

Sikkerhetsavstand til belyste objekter.

Vi anbefaler at det benyttes LED-lyskilder.

Armatur kun egnet for innendørs bruk.

Se vårt utvalg på: www.nordesign.no

Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet.
Hvis du finner ut at ditt NorDesign-produkt må skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det, må du unnlate å kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet.
Sørg for at dette produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering.

Dimming avhenger av valgt lyskilde.

Kildesortering av brukte produkter og emballasje gjør det mulig å resirkulere materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk av
resirkulerte materialer bidrar til å forhindre forsøpling av miljøet og reduserer behovet for råvarer.
Lokale regelverk kan legge til rette for kildesortering av elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale depoter eller gjennom forhandleren når du kjøper nytt produkt.

Husk å skru til strekkavlasteren ved bruk av åpen kabel.

Kan monteres vann- ogNB!
loddrett
Ved å løsne på de to skruene inne i baldakinen,
kan man selv bestemme om lampen skal monteres
på vegg, og i tak.
horisontalt eller vertikalt.

NB!

Vær oppmerksom på at ikke alle overflater tåler 90° C.
Plastbelagte takplater kan bli misfarget allerede ved lavere temperaturer.
Misfargingen er i seg selv ikke farlig,
men kan være skjemmende.

Kildesortering. Dette produktet må ikke kastes i det vanlige husholdningsavfallet.
Hvis du finner ut at ditt NorDesign-produkt må skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk for det, må du unnlate å kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet.
Sørg for at dette produktet gjøres tilgjengelig for kildesortering.
Kildesortering av brukte produkter og emballasje gjør det mulig å resirkulere materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk av
resirkulerte materialer bidrar til å forhindre forsøpling av miljøet og reduserer behovet for råvarer.
Lokale regelverk kan legge til rette for kildesortering av elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale depoter eller gjennom forhandleren når du kjøper nytt produkt.
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Hovedkontor, lager og showroom Trondheim
Granåsvegen 7, 7069 TRONDHEIM

Showroom Bergen
Hagerupsvei 99, 5067 BERGEN

Showroom Oslo
Drammensveien 130A4, 0277 OSLO
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