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På Bergdahls AB har vi sedan länge bestämt 
oss för att du ska vara trygg och nöjd med våra 
produkter, både vid inköp och flera år fram ver. 
Därför strävar vi alltid efter att välja välkända och 
beprövade komponenter samt installationsvänliga 
armaturer.

Inte nog med att du får en bättre produkt som 
håller längre. Att tänka kvalitet är detsamma 
som att tänka på miljön. Vi lever på en liten skör 
blågrön planet där vi tillsammans kan skapa 
hållbarhet genom att vara noggranna när vi väljer. 
Här finner du ergdahls noga utvalda belysning 
för bostad, kontor, interiör och industri.

Armatur: Indi med rak profi .

Armatur omslag: Lina.



Bostad/
kontor

Interiör
Belysningsplanering av kontor 
berör många olika typer av 
ytor och funktioner samt 
individuella preferenser.

Ljuset i öppna kontor ska 
täcka behov för fle talet 
personer medan det egna 
kontoret bör kunna anpassas 
för individen. Här skapar ny 
teknik unika förutsättningar för 
ljusstyrning.

Definiera rummet. örutom 
god allmänbelysning behövs 
accentbelysning för att framkalla 
kontraster och en trivsam miljö. 

Låt ljuset tydliggöra syften och 
leda ögat rätt mot gångstråk, 
fi ahörnan, reception m.m. Lyft 
fram vertikala ytor och skapa 
dynamik med ett behagligt 
släpljus.

BORE 
Dekorativ väl avbländad downlight för 
montage i undertak. Bore passar som 
korridorsbelysning samt i offentliga 
utrymmen. Mont: Inf. Mått: ø240x140mm.

SAIMA 
Plafond med släpljus och slagtålig kupa. 
Passar både inom- och utomhus. Styrning: 
On/off, DALI switchdim, rörelsesensor/
korridorfunktion samt med inbyggt nödljus. 
Mont: Tak/vägg. Mått: ø390x95 mm.

65

BRUSE 
Flexibel högeffektiv downlight med 
vinklingsbar reflek or. Mont: Infällt.  
Mått: ø165x140mm.

20
RONJA 
Downlight med bred spridningsvinkel. 
Designad för ljuskällor med effektivitet upp 
till 130 lm/W. Mont: Infällt.  
Mått: ø172x115mm. *Med bländskydd.
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SAIMI 
Slagtålig, lättmonterad armatur för 
enkel installation. Styrning: On/off eller
rörelsesensor. Mont: Tak/vägg. Mått: 
ø265x108mm.
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DAG 
Kontorbelysning som levereras komplett 
med upphäng, 2 m sladd med stickpropp 
samt 2 st dragströmbrytare för separat 
tändning av upp/nedljus. Dag finns med
dragdim samt även dragdim med dagsljus/
närvarosensor.  
Mont: Pend. Mått: 1372x198x60 mm.

20 TVAGE 
Badumsarmatur med eller utan PIR-sensor 
och kabelgenomföring på både baksida 
och ovansida. Tvage går att få med inbyggt 
eluttag. Mont: Pend. Mått: 610x115x 60/70 
mm.

44

Armatur: Bruse. Armatur: Indi i cirkelprofil sa t rak profil i vinke .

LOKE 
Svensk designarmatur med helt unik 
ljusbild. Finalist i Elfack design award 2015. 
Kan fås med nödljusfunktion. Mont: Vägg. 
Mått: ø140x380 mm. DESIGN: Fredrik Öhlin

20

INLIO 
Kantbelyst 24 mm tunn profil med väl
avbländat direkt/indirekt ljus som går att 
få med med Tunable White samt opal alt. 
mikroprismatisk skiva. Fasade, rundade 
kanter förstärker ett slimmat intryck. Mont: 
Pendlad med drivdon ovan undertak. Mått: 
1180x183x24 mm. DESIGN: Matúš Opálka.

20 INDI 
Indifamiljen har en slående design 
som belönats med priser som Red Dot 
Award och tyska Design Award. Denna 
silverlackerade aluminiumprofil an 
användas separat eller fogas till långa 
linjer eller vinklar med mjukt direkt/
indirekt ljus. Mont: Tak/Vägg/pend. Mått: 
ø1000/1500/2010/2466x106 mm. DESIGN: 
Matúš Opálka.

20 INDI+ 
Aluminiumprofil med ett mjukt indi ekt ljus. 
Inbyggt infästningssystem i armaturen gör 
det möjligt att fästa olika tillbehör. Profilen
kan användas separat eller sammanfogas i 
långa linjer eller andra former. Indi+ passar 
utmärkt som dekorationsbelysning på 
kontor, korridorer, hotell , hushåll etc. Mont: 
Vägg. Mått: 896/1176x106x37 mm. DESIGN: 
Matúš Opálka.
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LINA 
Kan rampmonteras med sömlös ljusbild.
Mont: Tak/pend./inf. Mått: Flertal längder, 
b80, h93 mm. 

20 SIGNE 
Slimmad arbetsplatsbelysning med dragdim 
och direkt/indirekt ljus. Mont: Pend.  
Mått: 1140x55x65 mm. 

20

SIGNE 
Slimmad arbetsplatsbelysning med dragdim 
och direkt/indirekt ljus. Mont: Pend.  
Mått: 1140x55x65 mm. 

20

RUNA 
Slimmad arbetsplatsbelysning med opal 
eller mikroprismatisk skiva. Mont: Inf. 
infällnadsmått: 595x595x11 + don 40 mm. 

RUNA 
Arbetsplatsbelysning med opal eller 
mikroprismatisk skiva. Mont: Tak. Mått: 
625x625x70 mm. 

SANT 
Rampbar aluminiumarmatur med 
utmärkelse från Red dot award. Mont: Tak/
pend/inf. Mått: Flertal längder, bredd: 66 
mm. DESIGN: Rob van Beek.
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HUGE RUND 
Aluprofil som b .a. passar hög takhöjd där 
man skapar liv med pendling i volymen 
under taket. Mont: Tak/vägg/pend. Mått: 
ø450/650/950/1240/1500x129 mm.

40 HUGE KVADRAT 
Aluprofil som b .a. passar hög takhöjd där 
man önskar skapa liv genom pendling.  
Mont: Tak/vägg/pend.  
Mått: 600/900/1200x129 mm.

4040 40RUNDO II 
Slimmad aluprofil med b ett användnings-
område. Direkt/indirekt ljusbild. Mont:Tak/
vägg/pend. Mått: ø400/500/600x62 mm.

BILLING 
Golvarmatur för det levande kontoret. Enkel 
att flytta vid beh v. Välj mellan tänd/släck, 
dimbar och sensorstyrd. Mont: Golv. Mått: 
615x325x1840 mm. 

20

RUNDO KVADRUND 
Aluprofil som ombinerar stramt och mjukt 
i en och samma armatur. Mont: Tak/vägg/
pend. Mått: 250/350/600x70 mm.

För fler ut öranden och varianter, se Bergdahls hemsida. För fler ut öranden och varianter, se Bergdahls hemsida.
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Skola Industri
Skolan är inte bara ett utbildnings- 
centrum och en arbetsplats. Det 
är bokstavligt här vi belyser vår 
framtid. 

Bra omgivningsljus är grund-
läggande för en optimal inlärnings-
miljö. Det skapas med ljus på både 
vertikala och horisontella ytor samt 
god indirekt belysning. Ljuskvalitet 
blir extra viktigt för oss nordbor 
som saknar ordentligt dagsljus stora 
delar av läsåret. 

Industribelysning handlar ofta om 
höga takhöjder vilket medför krav 
på höga ljusflöden ör att uppnå 
en ergonomisk arbetsmiljö. Vidare 
är energikostnader en betydande 
del. Bergdahls energieffektiva 
LED-armaturer borgar för både 
långsiktig hållbarhet och lägre 
kostnader.

Armatur: Sant. Armatur: Ryme.

GUTE 
En funktionell skol- och kontorsarmatur för  
allmänljus. Valmöjligheter som direkt eller 
direkt indirekt ljus borgar för ergonomisk 
miljö. För tavelbelysning väljer du Gute med 
asymmetrisk reflek or. Mont: Pend. 
Mått: 1260/1560x120/123x60x67 mm. 

GUTE ASYMMETRISK 
En funktionell skol- och kontorsarmatur för 
tavelbelysning och andra vertikala ytor.  
Mont: Pend. 
Mått: 1260/1560x120/123x60x67 mm. 

20 20 EDDAN 
En infälld asymmetrisk skol- och kontors-
armatur samt t.ex. tavelbelysning. Eddan är 
speciellt designad med ergonom-iskt syfte 
för att belysa vertikala ytor. T.ex. används 
asymmetrisk optik för att belysa whiteboard 
utan bländning. Ljuskällan är skyddad samt 
monteras med ljusbild mot vägg. Mont: Inf. 
Mått: 595x123x83 mm. 

20

RYME BLÄNDSKYDD 
Bländskydd i aluminium. Kan kombineras 
med bollskydd. Armatur utrustad med 
denna komponent passar lokaler där lägre 
bländtal krävs. Mått: Till Ryme 1490 mm. 

RYME BOLLSKYDD 
Skyddsgallret ger extra skydd, så armaturen 
kan användas i idrottsanläggningar eller på 
andra utsatta platser. Kan kombineras med 
bländskydd. Mått: Till Ryme 1490 mm. 

RYME 
Robust energisparande amatur med högt 
ljusflöd . Den effektiva LED-ljuskällan 
borgar för energiklassifie ing A ++. Passar 
industri, lager, verkstad och garage. Ryme 
är designad för både nyinstallation såväl 
som för utbyte av traditionella ljuskällor (T5 
och T8). Stomme i galvaniserat stål. Mont: 
Tak/lina.

Optik 
Brett användningsområde tack vare stort 
urval av spridningsvinklar (20-90o) samt 
butterfly och asymmet isk ljusbild.

20

BRUNN II 
Allsidig och lättmonterad IP44-armatur med 
eller utan rörelssensor. Mont: Tak/vägg. Mått: 
618/1180/1190x165x60 mm.

44HÖNER 
Tål tuffa miljöe . Kupa av frostad PC eller 
akryl för jämn & effektiv ljusbild. Levereras 
med överkoppling i gavlarna. Kan fås 
med rörelsesensor & nödljusfunkt samt 
frysvariant. Mont: Tak/vägg/lina. Mått: 
702/1312/1612x172x105 mm.

HYMER 
För tuffa miljöe . Frostad kupa i PC ger jämn 
& effektiv ljusbild. Levereras med fördragen 
överkoppling. Kan fås med rörelsesensor 
& nödljusfunkt. Mont: Tak/vägg/lina. Mått: 
665/1275/1575x134x99 mm.

D       
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D       
65SANT 

Rampbar aluminiumarmatur med 
utmärkelse från Red dot award. Passar 
korridor, uppehållsrum och förskola. Mont: 
Tak/pend./inf. Mått: Flertal längder, bredd: 
66 mm. DESIGN: Rob van Beek.

40

För fler ut öranden och varianter, se Bergdahls hemsida. För fler ut öranden och varianter, se Bergdahls hemsida.

RUNA 
Slimmad arbetsplatsbelysning med opal 
eller mikroprismatisk skiva. Mont: Inf. 
infällnadsmått: 595x595x11 + don 40 mm. 

RUNA 
Arbetsplatsbelysning med opal eller 
mikroprismatisk skiva. Mont: Tak. Mått: 
625x625x70 mm. 
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Med egen fabrik i Horn, Östergötland, kan 

Bergdahls enkelt ställa om och ta fram korta 

serier av unika armaturer och lösningar.  

Närproduktion och egen utveckling som ger 

oss flexibili et och avgörande möjligheter för 

ditt projekt. Horn made helt enkelt!

MADE
HORN

KVALITET, KUNSKAP & TRYGGHET

Bergdahls huvudkontor i Linköping.
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Bergdahls fabrik i Horn.




