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PRISVINDENDE PRODUKTDESIGN: FACET KOLLEKTIONEN MODTAGER RED DOT AWARD 
2019 FOR HØJ DESIGNKVALITET

Facet væglampen, en del af et stort sortiment af ultramoderne belysning fra LIGHT-POINT, har for nylig 

vundet en prestigefuld Red Dot award for sit høj-kvalitetsdesign. Dette produkt kombinerer funktionalitet 

med et spændende asymmetrisk udseende.

Ideen bag Facet væglampen, der er designet af den danske arkitekt Lars Vejen, var at skabe et enkelt, 

funktionelt og holdbart design, der ville blive en klassiker inden for belysning i fremtiden. 

Designet er baseret på en asymmetrisk, ekstruderet aluminiusprofil med en kvadratisk formet bagside. 

To forskellige vinkler skæres ind for, at forme denne profil,  én for oven og én for neden, så lyset fra den 

dæmpbare LED-lyskilde spredes gennem designet opad og nedad. Den kan både bruges indendørs og 

udendørs og fås i to størrelser. Designet fås i en sort og en hvid udgave. 

Produktionen af Facet lampen forener industrielle processer med en håndværksmæssig finish, hvorved 

der opstår et strømlinet produkt, som samtidig også rummer den nødvendige opmærksomhed på 

detaljen. På denne måde arbejder form og funktion perfekt sammen og skaber balancen i produktets 

overordnede design. 
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OM LIGHT-POINT AS
LIGHT-POINT, der blev grundlagt i 1995, designer, producerer og distribuerer innovative belysningsprodukter 

i en ultramoderne, tydeligt dansk designstil. Virksomheden tror på, at design er mere end blot form 

og funktion, og beskæftiger sig med, hvordan dens produkter kan tilføje noget ekstra til det miljø, de 

befinder sig i, både indendørs og udendørs. 

Virksomheden udfordrer opfattelsen af, hvad godt belysningsdesign kan gøre. Dens produkter er udtryk for 

en konsekvent tilgang: en stræben efter den ideelle balance i en perfekt form, det seneste inden for LED-

teknologi og noget, der både er æstetisk tidløst og minimalistisk. Ethvert design LIGHT-POINT Copenhagen 

producerer, uanset om det er et lige lysarmatur til et badeværelse, bordlamper eller pendellamper til en stue 

eller indbyggede loft- eller væglamper, giver en unik emotionel oplevelse. Nat og dag. Lys og mørke. Disse 

kontraster eksemplificeres gennem hele virksomhedens kollektion. 

LIGHT-POINT Copenhagens produkter egner sig både til det private og det kommercielle marked, og 

virksomheden arbejder tæt sammen med arkitekter og designere for at finde den perfekte løsning, der 

imødekommer alle kunders behov. 

Find ud af mere ...

• Se det seneste produktkatalog her

• Besøg vores hjemmeside light-point.com

• Følg os på Facebook og Instagram @lightpointcom 

OM THE RED DOT DESIGN AWARD
For at kunne hædre diversiteten på designområdet på en professionel måde, er Red Dot Design Award 

blevet inddelt i tre kategorier: Produktdesign, Red Dot Award: Kommunikationsdesign og Red Dot Award: 

Designkoncept. Red Dot Award organiseres af Design Zentrum Nordrhein Westfalen og er en af verdens 

største designkonkurrencer. I 1955 satte en jury sig for første gang sammen for at vurdere datidens bedste 

designs. I 1990erne udviklede Red Dot CEO Professor Dr. Peter Zec prisens navn og brand. Lige siden 

har den meget eftertragtede Red Dot award været den respekterede internationale udmærkelse for 

enestående designkvalitet.

Flere oplysninger findes på www.red-dot.org 
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